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فهــرست مطالب

سخن شهردار
شهروند ،شهر خوب می خواهد و شهر نیز شهروند خوب.
خمینــی شــهری ها همــواره ثابت کرده اند که شــهروندان الیقی هســتند و اگر این شــهر
روزی زبــان بــاز کند اقرار خواهد کرد که شــهروندان در هــر دوره از تاریخ ،ح ّقش را به
خوبــی به جــا آورده اند و نامش را همواره بلندآوازه ســاخته اند .اقــرار خواهد کرد که به
واســطه وجــود این مردم نجیــب ،فعال و از خود گذشــته اســت ،اگر شــه ِر خیّرینش می
خواننــد ،شــهر عالمــان و دانشــمندانش می گوینــد ،شــهر ایثارگــران و جنگاورانش می
نامند ،شــهر صنعتگــران و اقتصاددانانــش صدا می زنند ،حســینیه ایرانش مــی خوانند و...
پــس بی شــک چنیــن مردمــی الیق داشــتن شــهری زیبــا ،باصفــا ،آبــاد ،آرام و نظیف
هســتند .شــهری کــه قــدم زدن در خیابــان هایــش آرامشــان کنــد ،نــگاه کــردن بــه
دیوارهایــش چشــم هایشــان را بنــوازد و سرســبزی معابــرش جانشــان را تــازه کنــد.
شــهری که هوایش پر از اکسیژن باشــد ،زمینش عطرآگین باشــد ،درختانش پرثمر باشند،
شهروندانش پرتالش و مهربان و آداب دان باشند و مدیرانش دلسوز و کاری و قانون مدار.
پس بر ما مسئوالن است که در این چند صباحی که پیراهن مسئولیت به تنمان کرده اند لحظه ای از
تالش برای خدمت به مردمی که در هیچ زمان از بذل جان و مال فروگذار نکرده اند ،بازنایستیم.
بی تردید انتظارات مردم از شهرداری نسبت به دیگر نهادها بیشتر است چراکه شهرداری از دل مردم
برخاسته و نهادی مردمی و خودمانی است و مردم به خوبی به این امر واقف بوده و آن را باور دارند.

باید این را لطف خداوند بدانیم که در نهادی خدمت می کنیم که با مردم ارتباطی تنگاتنگ
دارد و کمتر کسی پیدا می شود که در طول زندگی اش حداقل یکبار سر و کارش با شهرداری
نیفتاده باشــد و الجرم خدماتی که این نهاد خدمت رســان ارائه می دهد به خوبی به چشــم
مردم می آید همانگونه که کمبودها و کاستی ها خودش را خیلی زود به مردم نشان می دهد.
بر همین اســاس شهرداری در این دوره از شورای اسالمی شــهر با عنایتی ویژه به انتظارات
مــردم و با رویکردی جدیــد چه در حوزه عمــران و چه در حوزه فرهنگ بــه میدان آمد.
احداث و ســاماندهی بلوارها و خیابان هایی نظیر چهارباغ الدر ،شهید صدوقی ۱۷ ،شهریور
و ،...بهســازی بلوارهایی نظیر شــهید رجایی ،گل شب بو ،شــمس تبریزی ،نبوی منش و...
احــداث میادینی نظیــر کاج ،معلــم ،الدر ،امام علی (ع) دســتگرد ،کارگر ،هرســتان و...
و بســیاری دیگــر از فعالیــت هــای عمرانی کــه نه تنها یــک ضرورت عمرانی محســوب
مــی شــود بلکه منشــا تحــوالت فرهنگی نیــز خواهد بــود در ایــن دوره از شــهرداری به
اجــرا درآمــده اســت امــا همانطور که گفته شــد شــهرداری تنها بــه اجرای پــروژه های
عمرانــی بســنده نکــرده و بــا ورود بــه عرصــه گردشــگری نظیــر مرمــت و راه اندازی
عصارخانــه و تملک خانــه زهتاب و همچنین اجرای برنامه های شــاد در ایــام نوروز ویژه
شــهروندان و گردشگران ســعی در ایجاد زیرســاخت های جذب گردشــگر داشته است.
شــهرداری در این دوره همچنین با ســاماندهی زمین چمن قدس بــه عنوان بزرگترین زمین
چمــن شهرســتان و برگــزاری برنامه هایی نظیــر پیاده روی هــای خانوادگی و مســابقات
دوچرخــه ســواری پــا در عرصــه ورزش خصوصــا ورزش همگانی نیز گذاشــته اســت.
برگزاری جشن های بزرگ در الدر که پای هزاران نفر را به این منطقه گردشگری باز کرد
نیز از دیگر برنامه هایی است که شهرداری در این دوره به آن اهتمام ورزید تا بتواند شهری
بسازد الیق این مردمان پر انرژی ،صمیمی و قدرشناس.
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هــر چند توســعه یک مفهوم چند بعدی اســت لیکن شــوراها
در توســعه پایدار شــهری در همه ابعاد آن (اعــم از اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و )...با یکدیگر به وحدت رســیده و نســل
های آینده و محیط زیســت را نیز در بر می گیرد .از آن جهت
که شوراها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دستگاه های اجرایی
و انتقال دهنده نیازمندی های آنان به مســئولین می باشــند ،لذا
نقش بسزایی در تســریع روند توسعه پایدار در سطوح مختلف
خواهند داشت.
توســعه پایدار شــهرکه با معیارهایــی نظیر عدالــت اجتماعی،
مشــارکت شــهروندی ،همبســتگی اجتماعی ،افزایش کارآمد
نهادهــای اجتماعی ،ارتقــای فرهنگ شــهروندی و کارآمدی
سیاســت ها و برنامه های سیاســت گذاری در حوزه کالن شهر
قوام می یابد آرمانی برای کیفیت پویای زندگی شهری و سبک
جدید زیستن است.
ضــرورت نگاه کارشناســی و برنامه ریزی علمی با اســتفاده از
دانــش تخصصی یکی از اولویت های مهــم و اصول راهبردی
است که شورای شهر خمینی شهر در تمامی سطوح برای تحقق
اهداف پیش بینی شــده دوره های چهــارم و پنجم به آن پایبند
بــوده و تمهیدات الزم را بــرای بهره گیــری از این ظرفیت ها
فراهم نموده است.
یکی از اصلی ترین راه های رســیدن به ایــن مطلوب و نهادینه
شــدن نگاه کارشناسانه در ساختار شــورای شهر ،تدوین برنامه
های کوتاه مدت و بلندمدت برای تعیین مســیر حرکت و تنظیم
افق ها و چشــم اندازهای آینده اســت .لذا با توجه به تعامالت
خوبی که بین شهرداری خمینی شهر و شورای شهر وجود دارد
ایــن امر منتج به شــکل گیری پروژه هــای عمرانی ،فرهنگی و
خدماتی بزرگی در چهار سال گذشته شده است.

 -1-1مصوبات دوره چهارم شورای اسالمی شهر
انتخاب و تعيين اعضاي كميســيون هاي نظارتي شهرداري
تعيين و انتصاب جناب آقاي علي اصغر حاج حيدري به عنوان سرپرســت و ســپس شــهردار خميني شهر
آســفالت ،ترانشه ها و لكه گيري سطح شهر
بهبود وضعيت موجود مكان هاي مخروبه مشــمول ماده  110قانون شــهرداري ها
تصویب مســاعدت ها :ســتاد اهداء خون شهرســتان ،هيأت ورزشــي نابينايان و كم بينايان شهرستان اعزام
اعضاي اين هيئت به اردوي زيارتي مشــهد مقدس ،جشن ميالد ،مراسم معنوي و با شكوه دعاي ندبه  ،شوراي
هماهنگي تبليغات اســامي شهرســتان  ،برگزاري جشــن بزرگ به مناســبت روز معلم در منطقه گردشــگري
چشــمه الدر ،ســتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ،مركز رســيدگي به امور مساجد و ساير امور فرهنگي
تصويــب پيشــنهاد افزايــش  ( %10ده درصد ) براســاس تبصــره  11الحاقي ماده صد قانون شــهرداري به
رديف هاي جدول جرائم طبق ضوابط و مقررات شــهرداري
راه اندازي و اســتقرار بانك شهر در محوطه شهرداري
تصويب اعطاي جايزه خوش حســابي به شــهروندان و همچنين تشويق مردم در پرداخت عوارض نوسازي
و عمران شهري
تصويــب كمك هاي مردمي و كمك هاي فرهنگي براســاس بند  10ماده  55و ماده 16
تصويــب تفويــض اختيار جهت اعطاي كمك به دســتگاه هــا از اعتبارات مــاده  16و  17بودجه مصوب
شهرداري به شــهردار تا مبلغ سه ميليون ریال.
تفويض اختيار به شــهردار جهت خريد و تملك اراضي واقع در مســير و طرح ها به منظور تسريع در انجام
كار مردم و تكريم ارباب رجوع تا مبلغ ســه میلیارد ریال ،درصورتي كه ســه نفر نماينده شــورا حتماً توافقنامه
را تأييد و امضاء نمايند .
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تصويب انتصاب حســابرس برای سازمان اتوبوسراني.
تصويب الیحه مشــاركت در احداث مجموعه مســكوني ،تجاري و فرهنگي و ورزشــي در بلوار آيت اله
صهري جنب ورزشگاه مادر.
تصويب الیحه انعقاد توافقنامه تخصيص زمين فيمابين شــهرداري و شــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
ايران جهت احداث جايگاه  CNGواقع در خيابان عماد ســيادت.
تصويب الیحه مشــاركت در احداث كارخانه آســفالت که مقرر شــد شــهرداري پس از تنظيم دقيق مفاد
قرارداد و تعيين ســهام شهرداري و سهام شريك نســبت به اخذمصوبه نهايي اقدام نمايد.
تصويــب الیحه طرح جديد جهت مشــاركت و ســرمايه گذاري در زمين جنب ورزشــگاه مادر واقع در
بلــوار آيــت اله صهري كه مقدار زمين مورد نياز جهت طرح مذكور در دو ســمت شــرقي و غربي بلوار آيت
اله صهري عبارتســت از قطعه اول  22905مترمربع و قطعــه دوم  14286مترمربع جمعاً  37191مترمربع بعنوان
آورده شــهرداري مي باشد كه با پيشــنهاد فوق موافقت گرديد ومقرر شد شهرداري نسبت به تهيه دقيق تفاهم
نامه نهايي اقدام و طرح در كميســيون ماده  5و ســپس جهت تصويب به شــوراي اسالمي شهر ارسال نمايد .
تصویب نحوه طراحي گورســتان جديد شــهر و موافقت با عمومی بودن این گورستان.
تصويب صورتجلســه في مابين اداره كل راه و شهرســازي اســتان وشــهرداري خميني شــهر در خصوص
واگــذاري اراضي مورد تقاضا ،مورد نياز و در اختيار و تصرف شــهرداري براســاس بهاي كارشناســي ســال
.1379
اراضی موســوم به دوشاخ ،الدر ،پرديس ،سنگ تراش ها.
شــركت در همايش هاي داخل شهرستان ،استان و خارج از استان
بازديد از پروژ هــاي عمراني ،خدماتي و فرهنگي و ...
تشــكيل جلسه با مهندس استكي ،رئيس اداره برق شهرستان و گفتگو در مورد مشكالت روشنايي خيابانها،
پارك ها و ايســتگاه هاي اتوبوس و ...
تشــکیل جلســه با رئيس اداره دخانيات و گفتگو در خصوص ميزان توليد تنباكو و ســيگارت و صادرات
تنبا كو
بررســي مشكالت عمده شــهر با حضور نماينده شهر در خصوص بيمارستان هاي ساعي ومنظريه و فاضالب
شهر
تشــكيل جلســه رئيس اداره گاز در خصوص وضعيت گاز شهرستان و اقدامات صورت گرفته در شهر.
تشــكيل جلســه با رئيس اداره آب و فاضالب شهرستان و طرح ســؤاالت و مشكالت موجود در شهر را از
جمله كيفيت آب در محالت مختلف  ،اجراي فاضالب دانشــگاه صنعتي  ،افت فشــار آب  ،اســتفاده مردم از
پمپ هاي غير مجاز
تشــکیل جلســه با رییس اداره صمت ،اتاق اصناف ،اتحادیه نانوایی ،دکتر کیانی نماینده شــبکه بهداشت و
درمان شهرســتان در خصوص کیفیت نان در خمینی شهر
ديدار و تشــکیل جلســه با اعضاي شوراي اسالمی روســتای قلعه اميريه و بررسی مشــكالت بلوار الغدير و
ساخت و سازهاي بي رويه
تصویب الیحه در مورد مالكيني كه جهت آزاد ســازي امالك در مســير ،حاضر به توافق نمي باشــند.
تصویب قرارداد نظافت ســطح شــهر ،جمع آوري زباله و نگهداري و توسعه فضاي سبز با شركت مديريت
پسماند شهرداري هاي شــاهين شهر ،خميني شهر و برخوار

تصويب قرارداد في مابين شــهرداري خميني شــهر بــه نمايندگي آقاي علي اصغر حاج حيدري (شــهردار
خميني شــهر) از يك طرف و شــركت پســماند شهرداري هاي شــاهين شهر ،ميمه ،خميني شــهر و برخوار به
نمايندگــي آقاي محمد باقر ربيعي (مدير عامل شــركت) از طرف ديگر درخصوص واگذاري تعداد  4واحد
آپارتمان مســكوني و يك قطعه زمين مســكوني به صورت تهاتري بابت پرداخت بخشــي از بدهي شــهرداري
خميني شهر به شــركت مديريت پسماند شهرداري ها
تصويب مصوبات كميســيون فرهنگي ،اجتماعي شوراي اسالمي
تصويــب قيمت ارزش معامالتي مربوط به ســال  94موضوع تبصره الحاقي  11ماده صد.
تصویــب الیحــه فــروش  9قطعه پالك مســكوني واقع در بلوار پاســداران غربي ،كوي مهســتان از طريق
مزايده
تصويب ليســت كمك هاي فرهنگي به موسســات ،مساجد و كانون هاي فرهنگي
تصويب تخصيص مبلغ  250/000/000ريال براي اهدا به افراد غيرمرتبط با شــهرداري كه در ســطح شــهر
در جهت عمران و آباداني و تســهيل در امور شــهر با شهرداري همكاري داشته اند.
تصویــب الیحه مربوط به طــرح راهبردي مجموعه فرهنگي ،تفريحــي ،اقامتي و خدماتي الدر ،با توجه به
اقدامات و طرحهاي مورد نظر شهردار
تصويب توســعه مجتمــع باقرالعلوم و نــرده گذاري اطراف فضاي ســبز موجود مقابل ســاختمان واقع در
خيابان جانبازان ،كوي دانشــگاه توسط هيئت امنای مجتمع
تصويب احداث خانه اميد بازنشســتگان واقع در پارك پيروزي (شــمال گلخانه) با حفظ مالكيت شهرداري
(به صندوق بازنشســتگي كشــوري ) به عنوان كانون بازنشستگان شهرستان
تصويــب توافق با اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي جهت اخذ بهاي خدمات شــهري
تصويب افزايش نرخ كرايه خطوط ســازمان اتوبوسراني
تصويب نرخ كرايه تاكســي های درون شهري
درخواســت رسيدگي به تخلفات ساخت و ســاز و همچنين كارگاه هاي غير قانوني در سطح شهر
تصويب انعقاد قرارداد با مؤسســه امين تدبير بصير حسابرســي ســال  1394شهرداري و ارائه گزارشات سه
ماهه به شوراي اسالمی شهر
تصویب الیحه احداث ســاختمان اداري مشــترك بين سازمان تاكسيراني ،اتوبوســراني ،معاونت عمران و
معاونت خدمات شــهري واقع در ميدان نماز ،جنب كانال آب
تصویــب الیحه در خصوص رســیدگی به اختالف آرامســتان امامزاده ســيد محمد(ع) دســتگرد قداده و
خــوزان که مقرر شــد طبق مفــاد تفاهم نامه بين معتمدين محلي هيأت امناي غســالخانه دســتگرد و مســئولين
شهرداري انجام گردد.
تصویب تفاهم نامه في مابين اداره ورزش و جوانان شهرســتان خميني شــهر و شــهرداري خميني شــهر در
خصــوص واگذاري قطعه زميني به مســاحت  790مترمربع واقع در خيابان باغبــان  ،جنب پارك باغبان جهت
احــداث زورخانه ورزش باســتاني و پهلواني و واگــذاري قطعه زمين مورد نظر با حفظ مالكيت شــهرداري به
اداره ورزش و جوانان
تصویب پرداخت مســاعدت مالی به فرهنگسراي كوثر آدريان
تصویب الیحه درخواســت انجمن خیرین ورزش يار شهرســتان خميني شهر مبني بر واگذاري زمين جنب
پارك باغبان واقع در خيابان  45متري جهت ســاخت ســالن چند منظوره ورزشي و زورخانه.

17

شورای اسالمی شهر

18

تصویــب الیحه بهره برداري از جايگاه CNGحافظ از طریق چند شــركت معتبر
تصویب الیحه مســاعدت به شــوراهاي حل اختالف شهرســتان در جهت تقويت ،توســعه و ارتقای سطح
كيفي وامكانات مجتمع شــوراهاي حل اختالف شهرستان
تصویب الیحه ضرورت و فوريت اجراي پروژه غســالخانه و ســرويس بهداشــتي در محل آرامســتان باغ
فردوس خميني شــهر با اعتبار معادل  5/000/000/000ريال
تصویــب الیحه مســاعدت در صدور پروانــه واگذاري حق انتفــاع و بهره برداري قطعــه زمينی در پارک
پیروزی جهت احداث ســاختمانی تحت عنوان کانون بازنشســتگان امید.
تصویب خريد هفت خودروي سواري از طريق سازمان همياري شهرداري ها به صورت تهاتر خودروهاي
مســتعمل با خودرو هاي نو و پرداخت مابه التفاوت مبلغ آن به ســازمان
تصویب مســاعدت برای برگزاري جشــن گلريزان به منظور كمك به زندانيان نيازمند خميني شهر
تصویب الیحه مســاعدت مالی به خیریه اوتیســم بنا به درخواست مسؤوالن این خیریه
تصویب الیحه مســاعدت و ياري به انجمن خيريه حضــرت بقيه ا ...االعظم (عج) ويژه حمايت از بيماران
خاص شهرستان خميني شهر
تصویب الیحه پرداخت هزينه جهت برگزاري جشــن ســالروز ورود آزادگان سرافراز به ميهن اسالمي در
منطقه گردشگري الدر
تصویب الیحه پرداخت هزينه پذيرايي ،هديه و  ...جهت برگزاري نشســت تخصصي بررســي راهكارهاي
افزايش مشاركت زنان در توســعه پايدار با رويكرد فرهنگي اجتماعي
تصویــب الیحه كمك به هيــأت فاطميون دســتگرد قداده جهت برگــزاري نمايشــگاه فرهنگي صراط به
مناسبت دهه واليت
تصویــب الیحه مســاعدت مالی بــه كانون فرهنگــي هيأت صاحــب الزمان(عج) جوي آبــاد قديم جهت
برگزاري جشن بزرگ نيمه شعبان.
تصویــب الیحه درخواســت مديــر عامل كانون مشــاور ازدواج خيريه الزهــرا(س) خميني شــهر مبنی بر
مســاعدت جهت برگزاري همايش به مناسبت ســالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)
تصویــب الیحه مســاعدت به هيئت ثارا ...جوي آباد جهت امور فرهنگــي  ،مذهبي و پيگيري هاي گرفتن
زمين و اجاره ساالنه
تصویب الیحه مســاعدت بــه هيئت امنای خيمه حضرت ابوالفضل (ع) جهت برگزاري مراســم دهه فاطميه
و دهه محرم
تصویب الیحه مســاعدت به كانون فرهنگي هنري معراج (مســجد امام محمد باقر (ع) خميني شــهر)واقع
در محله فروشــان خيابان وليعصر(عج) جهت انجــام امور فرهنگي و مذهبي كانون
تصویــب الیحه معافيــت از پرداخت عوارض اضافه بنا بــه مبلغ  637/249/680ريال و جريمه كميســيون
ماده صد به مبلغ  139/333/195ريال مربوط به ســاختمان موسســه فرهنگي ،آموزشي دارالقرآن رضوي
تصویب نامه شــركت آب و فاضالب شهرســتان خميني شهر در خصوص دريافت هزينه آماده سازي آب
در كاربريهــاي باغ و اقامتگاه غير دائم در  6بند
تصویب الیحه درخواســت هيأت مديره انجمن خيرين مسكن ساز شهرستان خميني شهر مبني بر مساعدت
در هزينــه هــا و عوارضات مربوط به پروانه ســاختماني با توجه به عام المنفعه بودن براســاس بند  10ماده 55
قانون شــهرداري ها ،بمنظور كمك و مســاعدت به زوج هاي جوان بي بضاعت خميني شهري

تصویب الیحه مســاعدت به ستاد برگزاري مراســم عيد غدير خم (محله وازيچه)
تصویب الیحه مســاعدت به كميته امداد امام خميني (ره) شهرســتان خميني شهر جهت اجرای طرح توشه
بركــت ويژه ماه مبارك رمضان به منظور كمك به خانواده هاي نيازمند تحت پوشــش آن نهاد.
تصویــب الیحه مســاعدت در برگــزاري دعاي عرفه در جوار شــهداي گمنام غــواص مدفون در پارك
پيروزي
تصویب الیحه درخواســت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي احداث كانون در جوي آباد
قديــم که با توجه به طــرح تفصيلي محل و جانمايي معاونت شهرســازي  ،واگذاري  512مترمربع زمين جنب
پارك شــهيد فهميده واقع در بلوار شــهيد فهميده جهت احداث ســاختمان كانون با حفظ مالكيت شهرداري
تصویــب الیحــه انعقاد تفاهم نامه میان شــهرداري و بانك ســپه جهت افتتاح حســاب بــه منظور پرداخت
الكترونيكي فيش هاي عوارض شــهرداري از درگاه شعب بانك سپه.
تصویب دفترچه عوارض محلي طی چهار ســال دوره چهارم.
تصویب الیحه درخواســت كانون فرهنگي مذهبي انصار الحســين (ع) جوي آباد
تصویب الیحه هيئت امنای مســجد المهدي (عج) ارغــوان از اعتبارات فرهنگي عمراني
تصویب الیحه مســاعدت به افزايش تخفيف عوارضات به مناســبت دهه فجر انقالب اســامي در ماه هاي
بهمن و اســفند  95و فروردين  96که مي تواند در روند حصول درآمد و تحقق بودجه پيش بيني شــده ســال
 95مؤثر باشد.
تصویب الیحه مســاعدت به مركز رسيدگي به امور مســاجد شهرستان خميني شهر
تصویب الیحه موافقت نامه اداره كل راه و شهرســازي استان اصفهان مبني بر تعيين كاربري جهت احداث
خيريه سراي سالمندان فرزانگان
تصویــب الیحــه احداث خانه اميد بازنشســتگان به مســاحت  500مترمربع در محل پارك پيروزي شــمال
گلخا نه
تصویــب الیحه واگــذاری حق انتفــاع طبقه دوم مجتمــع فرهنگی نیلفروش زاده شــامل ســالن مطالعه به
مســاحت  252مترمربع به مدت  30ســال شمسی به اداره کتابخانه های شهرســتان خمینی شهر بمنظور ترویج و
توســعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی
تصویب الیحه مســاعدت به انجمن حمایت از خانواده زندانیان خمینی شــهر
تصویب الیحه مســاعدت به بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان خمینی شهر جهت برگزاری به اردوی
خانوادگی یک روزه خارج از شهرســتان ویژه جانبــازان  40درصد با جمعیتی حدود  1600نفر
تصویب الیحه افزایش اعتبار ردیف تکمیل ،توســعه و احیای فضای ســبز پارک ها و بلوارهای منطقه  2از
جمله بلوار شهید صدوقی
تصویب الیحه عدم دریافت عوارض پروانه توســعه ســاختمانی از مجمع خيرين بيمارســتان ســاعي پروانه
توســعه ســاختماني با توجه به كمبود سرانه مراكز درماني و حضور خيرين در ســاخت و تكميل اين مجموعه
تصویب صورتجلســه فی مابین شهرداری و دانشــگاه صنعتی اصفهان در خصوص پرداخت بدهی دانشگاه
به شــهرداری خمینی شهر به صورت اوراق صکوک اسالمی
تصويب اصالح بودجه شــهرداري و ســازمانهای وابسته در چهارسال دوره چهارم
تصویب تفریغ بودجه شــهرداری و ســازمانهای وابسته در چهارسال دوره چهارم
تصویب بودجه پیشــنهادی شهرداری و ســازمانهای وابسته در چهارسال دوره چهارم
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فصل دوم :حوزه شهردار

مقدمه

حوزه شهردار

مناطق زیر مجموعه شهرداری
جدا از معاونت ها ،سازمان ها و
ِ
خمینی شــهر که هرکدام در جایگاه خود و بر اســاس شرح
وظایف با تالش چشــمگیر در تحقق بخشــیدن و به مقصد
رساندن بار مسئولیتی که بر دوش داشته ،دست به دست هم
داده اند تا کاری در خور ارائه دهند ،مجموعه حوزه شــهردار
شــامل دفتر شهردار ،روابط عمومی و امور حقوقی نیز از این
خدمتگزاران خدوم مســتثنی نبوده و طی چهار سال گذشته
با حضوری فعال و مســتمر در کلیه مراحل به عنوان امین و
بازوی شــهردار تالش های مثبت و کارسازی را برای بهبود
مناســبات اداری و رســیدگی به امور ارباب رجوع مصروف
داشته اند.

مالقات چهره به چهره شهردار با شهروندان

 -1-2دفتر شهردار
بررسی نامه های مردمی
بررسی نامه های اتوماسیون
تنظیم ساعات حضور شهردار جلسات ،بازدیدها ،همایش ها ،کارگروه ها ،هیئت مدیره ها و  ...برای شهردار
تنظیم مالقات های مردمی و عمومی :پس از انتصاب علی اصغر حاج حیدری به سمت شهردار خمینی شهر ،جلسات
مالقات مردمی در روز های دوشنبه متمرکز و با حضور مدیران مناطق ،معاونان و مدیران عامل سازمان ها تشکیل شد.
تشکیل جلسات شورای معاونین شهرداری
پاســخ گویی به تماس های تلفنی شامل نوبت دهی مردمی ،ارتباط با رؤســای ادارات و نهادها (و تشکیل جلسه با
نمایندگان آن ها ) ،مدیران داخلی شهرداری و ...
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 - ۲-۲مدیریت روابط عمومی
اهمیت روابط عمومی بر کسی پوشیده نیست .روابط عمومی در هر سازمانی سامانه برقراری ارتباط موثر ،نزدیک و
سازنده مدیریت آن سازمان با محیط پیرامون است .با برقراری این ارتباط به نحو شایسته امکان تطابق برون داده های
یک ســازمان با نیازهای بیرونی فراهم می شود .فرایندی که علت وجودی اش پیدایش و استمرار حیات آن سازمان
می باشد ،به عبارت دیگر روابط عمومی ابزار دو گانه ای است که از یک سو باعث آگاهی مدیران از جامعه پیرامون
شده و از سوی دیگر باعث انعکاس درست فعالیت آنان به جمعیت مخاطب می گردد .برقراری این ارتباط دو طرفه
در هر سطحی مترادف با سطح موفقیت روابط عمومی است.
 -1-2-2اهم فعالیت های انجام شده توسط اداره روابط عمومی
تعامل و ارتباط نزدیک با ادارات و ســازمان های دولتی جهت پیشــبرد اهداف و حل مشکالت شهروندان
ارســال اخبار و گزارشات اقدامات شــهرداری در حوزه های عمرانی فرهنگی و خدماتی به خبرگزاری ها
و روزنامه های استان و کشور
ســاخت فیلم و تیزر از فعالیت ها و عملکرد شهرداری
همکاری با اداره ورزش و جوانان جهت برگزاری مســابقات مختلف ورزشــی
همکاری جهت برگزاری مراســم اعتکاف
برگزاری دیدارهای مردمی شــهردار با اهالی محالت مختلف شهر
انتقال دیدگاه ها و نقطه نظرات شــهروندان به مدیران قســمت های مختلف شهرداری
اطالع رســانی مناســبت ها و رویدادهای ملی و مذهبی در سطح شهر از طریق نصب بنر
تهیه و چاپ بروشــور ویژه خدمات شــهری ،فضای سبز و بازیافت
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اطالع رســانی فعالیت های عمرانی ،فرهنگی و خدماتی به شــهروندان از طریق نصب بنر و چاپ بروشــور
همکاری جهت غنی ســازی اوقات فراغت شــهروندان از طریق برگزاری کالس های علمی ورزشی هنری
و آموزشی
برگزاری مراســم روز کارمند و هفته دولت
اجرای مراســم بزرگداشــت هفته دفاع مقدس و همکاری جهت برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس
برپایی مراســم تجلیل از کارگران نمونه شــهرداری به مناسبت روز کارگر
برگزاری مراســم بزرگداشــت روز زن و تقدیر از زنان شاغل در شهرداری به صورت هر ساله
اعزام کارکنان شــهرداری به همراه خانواده به سفرهای زیارتی
برگزاری مراســم افتتاحیه پروژه های عمرانی ،فرهنگی و خدماتی در ســطح شهر
همکاری در برگزاری نمایشــگاه صنایع دستی ،سوغات و ...
شــرکت در نمایشــگاه های ملی ویژه شهرداری های کشــور و برپا نمودن غرفه توانمندی های شهرداری
خمینی شهر
همکاری در برگزاری جشــنواره غذاهای سنتی در باغ بانوان
اجرای مســابقات ورزشی و علمی ویژه کارکنان شهرداری
برپایی جلســات مشــترک با نیروی انتظامی جهت افزایش آگاهی شهروندان
همکاری جهت برگزاری یادواره شــهدای محالت مختلف
اجرای برنامه تجلیل از جانبازان ســرافراز به مناسبت روز جانباز
همکاری جهت برگزاری مســابقات ورزشی جانبازان خمینی شهر
اجرای مراســم هفته بســیج و تجلیل از بسیجیان و رزمندگان شهرداری

مراسم تجلیل از کارگران نمونه شهرداری
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حوزه شهردار

برگزاری برنامه کوه گشــت خانوادگی به مناســبت های مختلف در سطح شهر
همکاری جهت برنامه های نمایشــی در سطح شهر
برپایی مراســم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی
فیلمبرداری و عکاســی از پروژه های عمرانی انجام شــده در سطح شهر (به صورت مستمر)
دیدار با خانواده معظم شهدا
هماهنگی و انجام مصاحبه های رســانه ای و مطبوعاتی شهردار
ارائه مســاعدت مالی و ســخت افزاری به کانون های فرهنگی ،باشگاه های ورزشی ،سازمان های مردم نهاد
و...
برگزاری مراســم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار
تجلیل از اعضای شورای اسالمی شــهر و گرامیداشت هفته شوراها
برگــزاری جشــن دانش آموزی ویژه فرزندان کارکنان شــهرداری و ســازمان های وابســته و اهدای هدیه
دانش آموزان ممتاز
همکاری در برگزاری مراســم هفته دفاع مقدس
همکاری در برگزاری مراســم بزرگداشت دهه فجر
آذین بندی میادیــن در خیابان ها ویژه ایام اله دهه فجر
همکاری در برگزاری مراسم روز قدس
همکاری در برگزاری مراســم شیرخوارگان حسینی
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کنفرانس مطبوعاتی شهردار با خبرنگاران استان

مراسم روزدرختکاری
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حوزه شهردار

برنامه ریزی مراسم مختلف افتتاح توسط اداره روابط عمومی
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بازدید مسئوالن از پروزه های عمرانی

 -2-2-2فعالیت های دبیرخانه کمیسیون نامگذاری
دبیرخانه کمیسیون نامگذاری که زیرمجموعه اداره روابط عمومی شهرداری به حساب
می آید در ایام ســال با حضور سایر اعضای محترم کمیسیون ،نسبت به تشکیل
جلســات کمیســیون نامگذاری اقدام می نماید تا در مــورد نامگذاری
کوچههــا ،معابر ،خیابــان ها و میادین تصمیم بگیرد .این کمیســیون
در چهــار ســال ( )1392 - 1395با نامگذاری کوچــه ها و خیابان ها
در ســطح شهر اقدام به رفع یکی از مشــکالت شهروندان که گاهی
دردســرهای فراوانی را ایجاد می نمود مبادرت نموده اســت .جهت
انتخاب اسامی تالش بر این بود که از نظرات و دیدگاههای شهروندان
گرامی استفاده شود تا بتوانند به نحو مطلوب با اسامی کوچه های
محل خود ارتباط برقرار کنند.
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حوزه شهردار

 -3-2امور حقوقی
شهرداری براساس تعداد و تنوع وظایفی که بر عهده دارد ناگزیر است برای حسن اجرای اقدامات مربوطه از قوانین،
مقررات و ضوابط مربوطه مطلع و حسب مورد از آن ها در جهت حفظ حقوق شهروندان بهره گیرد .بر همین اساس
امور حقوقی شــهرداری خمینی شهر با اتخاذ تدابیر الزم و بهره گیری از تجربیات صاحب نظران با هدف تسریع در
امور جاری ،تالش نموده است .این پیگیری ها در ساختار حقوقی آثار و نتایج متعددی داشته که به شرح ذیل ارائه
می گردد:

شرح اقدامات انجام شده در واحد حقوقی
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مقدمه

معاونت برنامه ریزی
و توسعه منابع انسانی

معاونت برنامه ریزی و توســعه منابع انســانی به سبب کنترل و
نظارت دقیق و مستـــمر برکلیه امور مالی و اداری ،ثبت و ضبط
و انتقال کلیـــــــــه دارایی ها ،تامیــن نیروی انسانی و تدوین و
اجرای ضوابط مربــــوط به کارکنـــان  ،تامیــــن ملـــزومات
و تجهیــزات مــورد نیاز بـــــــرای فعالیت های شــهرداری ،از
اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است .ایـــن معاونـــت در جهت
نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن
نامـــــه ها تالش نموده تا در راه پیشبــــرد اهـــــداف فعالیت
نمایـــــد .از این رو معاونت برنامه ریزی و توســعه منابع انسانی
یکی از معاونت های مهم و کلیدی می باشد.

 -1-3اهم وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
طراحي و تهيه برنامه هاي كلي شهرداري اعم از اداري ،مالي ،اجرايي ،خدماتي ،عمراني ،اقتصادي و  ...در قالب برنامه
هاي كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت
نظارت بر تهيه و تدوين برنامه هاي بلند مدت  ،ميان مدت و كوتاه مدت با مشاركت واحدهاي ذيربط
اقدامات الزم جهت اصالح ساختار تشكيالتي شهرداري و واحدهاي تابعه
اقدامات الزم جهت پويايي شهرداري و سازمان هاي وابسته و اصالح فرآيندهاي موجود در آن
نظارت مستمر بر بودجه ،متمم بودجه ساليانه شهرداري و تطبيق با برنامه هاي مصوب و سياست هاي شهرداري اعم از
تقديم به مراجع تصويب كننده
پيگيري امور مربوط به سيســتم هاي اطالعاتي  ،نرم افزاري و فن آوري هاي جديد مركز و به روز نگهداشتن اطالعات
مربوطه و ارائه
انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

 -1-3اداره طرح و برنامه
 -1-1-3بودجه شهرداری بر حسب ریال در سال 1392
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 -2-1-3بودجه شهرداری بر حسب ریال در سال 1393

 -3-1-3بودجه شهرداری بر حسب ریال در سال 1394
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 -4-1-3بودجه شهرداری بر حسب ریال در سال 1395
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 -2-3واحد امالک
 -1-2-3آمار توافقات امالک در سال ( 1392ریال)

مقایسه ارزش ریالی توافقات صورت گرفته برحسب نوع توافق در سال 1392

مقایسه مبالغ خسارت بر حسب نوع در سال 1392
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 -2-2-3آمار توافقات امالک در سال ( 1393ریال)

مقایسه ارزش ریالی توافقات صورت گرفته برحسب نوع توافق در سال 1393

مقایسه مبالغ خسارت بر حسب نوع در سال 1393
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 -3-2-3آمار توافقات امالک در سال ( 1394ریال)

مقایسه ارزش ریالی توافقات صورت گرفته برحسب نوع توافق در سال 1394

مقایسه مبالغ خسارت بر حسب نوع در سال 1394

40

 -4-2-3آمار توافقات امالک در سال ( 1395ریال)

مقایسه ارزش ریالی توافقات صورت گرفته برحسب نوع توافق در سال 1395

مقایسه مبالغ خسارت بر حسب نوع در سال 1395
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امضای تفاهم نامه فی مابین شهرداری خمینی شهر و دانشگاه صنعتی  -مرحله اول

 -3-3واحد انفورماتیک
-1-3-3تدوین و پیاده سازی طرح های نوین فن آوری اطالعات براساس جدید ترین استانداردها
در حوزه های:
نرم افزار
شبکه
مجازی سازی Virtualization
امنیت و پشتیبان گیری
سخت افزار
پیمانکاران

R&D

اداری -فنی
آموزش
 -1-1-3-3حوزه نرم افزار
راه اندازی سیستم یکپارچه قدرتمند مالی ( )BPMSشامل زیر سیستم های انبار ،اموال ،خرید و تدارکات ،پرسنلی
و احکام ،منابع انسانی ،حسابداری ،خزانه داری ،بودجه و اعتبارات ،ضبط اوقات و حقوق و دستمزد
پشتیبانی از سیستم جامع اداری مالی شهرداری مرکزی و سازمان های وابسته
پشتیبانی از سیستم شهرسازی شهرداری مرکزی و مناطق چهارگانه
پشتیبانی از سیستم ماده صد
پشتیبانی از سیستم آرشیو الکترونیکی اسناد ()EDMS
پشتیبانی از نرم افزار کارگزینی
پشتیبانی از سیستم حضور و غیاب مرکز و مناطق
پشتیبانی سیستم انبار
پشتیبانی از سیستم SMS Server
پشــتیبانی از نرم افزار های قدیمی موجود مالی همچون حســابداری ،حقوق و دستمزد ،ذی حسابی ،چک چاپ،
قرض الحسنه
پشتیبانی از نرم افزار مورد استفاده در شرکت تعاونی شهرداری
پشتیبانی از سیستم جامع مالی خدمات موتوری
خرید سیستم تدکار جهت معاونت عمران
ارتقاء سیستم کسب و پیشه
پشتیبانی از سرور فاکس
پشتیبانی از نرم افزار تدکار
ارائه خدمات پشتیبانی به سیستم اتوماسیون سازمانی سازمان تاکسیرانی
ارئه خدمات پشتیبانی به سیستم مالی سازمان تاکسیرانی
ارائه خدمات پشتیبانی به سیستم ثبت وقایع سازمان آتش نشانی

43

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

44

ارائه خدمات پشتیبانی به سیستم مالی سازمان اتوبوسرانی
ارائه خدمات پشتیبانی به سیستم تعمیر و نگهداری سازمان اتوبوسرانی
پشــتیبانی از مجموعه سایت های موجود در شهرداری همچون شهرداری مرکزی ،شورای اسالمی شهر ،سازمان
موتوری
ارائه خدمات پشتیبانی به دستگاه های  POSمختلف موجود در سازمان ها ،مناطق و واحد های شهرداری
ارتقای سیستم نوسازی و برقراری ارتباط با بانک عامل جهت ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی
پشتیبانی فنی از پرتال شهرداری خمینی شهر و سازمان خدمات موتوری
آغاز روند مهاجرت از سیستم عامل  XP SP3به  SP1 Win7و 8.1 WIN
ارتباط مستمر با بانک های عامل در رابطه با ارائه خدمات پرداخت آنالین و الکترونیکی شهروندان عزیز
ارائه خدمات پشتیبانی دوساله سیستم مکانیزه شهرسازی مارلیک
ارائه خدمات پشتیبانی چندین ساله سیستم کارگزینی یکان
ارائه ی خدمات موردی محاسباتی (اکسل) ،پایگاه داده (اکسس) و طراحی (اتوکد ،3D Max ،فتوشاپ) و ...در
زمینه ی اســتفاده از نرم افزار های کاربردی به واحد های کارگزینی ،حقوق و دســتمزد ،امور مالی ،طرح و برنامه،
ذی حسابی ،امالک ،امور قرارداد ها ،معاونت شهرسازی ،معاونت عمران ،شهرسازی های مناطق چهارگانه و ...
طراحی و پیاده سازی سایت جدید شهرداری و سازمان آتش نشانی با جدیدترین تکنولوژی روز
ارتقای مکرر اتوماسیون اداری
راه اندازی اتوماسیون اداری و دبیرخانه سازمان های اتوبوسرانی ،آتش نشانی و فرهنگی اجتماعی ورزشی بر بستر
اتوماسیون شهرداری بدون پرداخت هزینه
تحقیق ،بررسی ،مطالعه ،آزمون و نهایتا راه اندازی میل سرور قدرتمند شهرداری
ایجاد ارتباط اتوماســیون اداری شــهرداری و ســازمان های موتوری و تاکســیرانی با بهره گیری از میل ســرور
شهرداری
همکاری در راه اندازی پروژه های سازمان اتوبوسرانی از جمله سیستم ناوبری AVL
واگذاری سرورهای مجازی مورد نیاز سازمان اتوبوسرانی جهت صرفه جویی در خرید سرور  30میلیون تومانی
راه اندازی آپدیت سرور ()WSUS
تغییر و ارتقای آنتی ویروس و متمرکز کردن سرور آنتی ویروس جهت شهرداری ،معاونت ها ،مناطق و سازمان ها
در شهرداری مرکزی
انتقال سرورهای مناطق چهارگانه به شهرداری مرکزی و تبدیل آنها به سرور مجازی
تبدیل کلیه ســرویس ســرورهای فیزیکی به سرور مجازی که باعث صرفه جویی فراوان در برق و دیگر هزینه ها
می شود.
ایجاد بستر مطمئن و خودکار پشتیبان گیری از سرورها
خرید وکانفیگ پنج دستگاه  NASجهت BACKUP
ارتقا و کانفیگ سوئیچ های شهرداری مرکزی و مناطق و خرید سوئیچ CORE
 VLANبندی و مهندسی ساختار فیزیکی و منطقی شبکه
پایش و پشتیبانی مداوم تمامی سرورها ،سخت افزارها و نرم افزارها از لحاظ فیزیکی و منطقی
همکاری و مشارکت در راه اندازی دوربین های ثبت سرعت از ابتدا تا پایان
تبدیل سرور آتش نشانی به مجازی

بیمه تکمیلی
شهرسازی و نوسازی
آوا
ارتقای سخت افزارها
ارتقای برنامه کارت زن (جهان گستر)
به روز رسانی برنامه کارت زن شهرداری مرکزی
نرم افزارعمران تدکار
نرم افزار آنتی ویروس

 -2-1-3-3حوزه شبکه

عوارض خودرو و درآمد
عقد قرارداد و اجرای وایرلس جدید مناطق و شــهرداری مرکزی و ســازمان های وابســته همچون آتش نشــانی،
رفاهی تفریحی و موتوری به تعداد  20آنتن پرقدرت
بازنگری و پیاده ســازی شــبکه شهرداری مرکزی ،مناطق چهارگانه ،ســاختمان جدید معاونت عمران و خدمات
شهری ،سازمان رفاهی تفریحی و ...
نصب و راه اندازی سیستم های سازمان تاکسیرانی
عقد قرارداد تست نفوذ و امنیت شبکه شهرداری
ارتقا و تغییر ساختار منطقی شبکه شهرداری
تغییر نحوه مدیریت اینترنت و استفاده از دو بستر وایرلس و  ADSLبه صورت Redundant
ارائه اینترنت جهت وسائل قابل حمل همچون موبایل ،تبلت و لپ تاپ با در نظر گرفتن پارامترهای امنیتی
حذف سرورهای قدیمی و ارتقای سرورهای موجود
استفاده از حداکثر توان سرورهای قدرتمند
خرید رک های استاندارد
تبدیل سرورهای فیزیکی موجود به سرور های مجازی استقرار یافته بر روی SAN
پروژه Data Center
راه اندازی و ارتقای سرور های دامین
راه اندازی SAN Switch
به کارگیری سیستم  NASجهت پشتیبان گیری
راه اندازی سرویس های  DHCPبا امنیت باال
راه اندازی نرم افزار  SCCMبرای مدیریت کالینت ها
تغییر ساختار زیربنایی شبکه از  Flatبه Vlan
بررسی و شناسایی سیستم های موجود اطفای حریق جهت نصب در اتاق های سرور مرکز و مناطق
بازنگری و اصالح دکل های ارتباطی شهرداری مرکزی ،مناطق و سازمان های تابعه
پیگیری نیازمندی های جاری اتاق سرور شهرداری مرکزی و مناطق چهارگانه همچون تامین برق  ،UPSکنترل
ارت سیستم ها Cooling ،و ...
راه اندازی سیستم های متعدد  Monitoringدر حوزه های شبکه ،سخت افزار و نرم افزار و تبادل اطالعات
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تغییر ساختار سیستم اکانتینگ اینترنت
راه اندازی سرور  NTPجهت یکسان سازی زمان در کلیه سیستم های متصل به شبکه
خرید سوئیچ هایی با سرعت گیگا بیت بر ثانیه سیسکو و حذف سوئیچ های قدیمی از مدار
پشــتیبانی از سه ســرور مجزای اتوماسیون اداری شهرداری و دو ســازمان تابعه خدمات موتوری و تاکسیرانی و
همچنین اتصال سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی به اتوماسیون شهرداری مرکزی
ارائه بستر مورد نیاز جهت راه اندازی اتوماسیون سازمانیِ سازمان تاکسیرانی شهرداری
ایجاد ارتباط وایرلس سازمان ها و معاونت ها با شهرداری مرکزی
ارتباط برزن ها با شهرداری مرکزی بر بستر اینترنت
اتوماتیک شدن دریافت اطالعات ورود و خروج کارگران
متمرکز شدن ارائه سرویس اینترنت به کارکنان شهرداری و معاونت ها و سازمان ها با امنیت باالتر
متمرکز شدن ارائه شبکه دولت جهت شهرداری و سازمان ها در مرکز
ایجاد ارتباط وایرلس با چشمه الدر
تعویض و راه اندازی بســتر وایرلس جهت باالبردن ضریب پایداری و بهبود ســرعت ارتباط شهرداری مرکزی با
مناطق  ،معاونت ها و سازمان ها
همکاری در برگزاری برنامه رادیو جوان برای  3سال
ایجاد ســاختار مدرن کالســترینگ بر پایه ســرورهای مجازی جهت باال بردن ضریب امنیت و پایداری و صرفه
جویی در منابع و امکانات و ارائه سرویس های مطمئن تر و سریع تر با حداقل هزینه
باالبردن توان سرورهای موجود با هزینه کم به جای خرید سرورهای جدید
خرید و راه اندازی و ارتقای فایروال جهت باالبردن امنیت شبکه
راه اندازی سرویس اینترنت پشتیبان به صورت کارکرد  2خط همزمان
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 -3-1-3-3حوزه مجازی سازی
فعالیت های انجام شده در زمینه پیاده سازی(مجازی سازی):
شناسائی مشاور(یکی از بهترین متخصصان کشور در این زمینه برگزیده شد).
عقد قرارداد
جمع آوری اطالعات
نیازسنجی
طراحی
تامین تجهیزات:
-۱خرید یک دســتگاه  SANقدرتمند  HPدارای دو عدد  Controllerو با توان ذخیره ســازی امن به ظرفیت
12TB
-۲خرید دو عدد  HBAبه همراه کابل های اتصال FC
نصب و راه اندازی شامل دو بخش:
الف -کالسترینگ
 -۱نصب و راه اندازی VMware ESXi
 -۲نصب و راه اندازی VMware VCenter

 -۳بهینه سازی عملکرد ماشین های مجازی با استفاده از Symmetric Multi Processing
 -۴پیکربندی پروتکل  FC/iSCSIبر روی SAN
 -۵پیکربندی  Data Storeها و بهینه سازی آنها با استفاده از Storage I/O Control
 -۶راه اندازی  VMotionبه منظور فراهم شدن قابلیت جابه جایی ماشین های مجازی در زمان سرویس دهی بین
 ESXiها
 -۷راه اندازی  SVMotionبه منظور فراهم شدن قابلیت جابه جایی دیسک ماشین های مجازی در زمان سرویس
دهی بین Storageها
 -۸راه اندازی و پیکربندی  VSphere High Availabilityبه منظور ایجاد محیطی قابل انعطاف در برابر بروز
خطاهای غیرقابل پیش بینی
 -۹راه انــدازی و پیکربنــدی( )Distributed Resource SchedulerDRSبه منظور ایجاد محیط باالنس و
تقسیم کار مناسب بین  ESXiها
 -۱۰راه اندازی و پیکربندی Storage DRS
 -۱۱راه اندازی و پیکربندی  Fault Toleranceبا استفاده از EVC
 -۱۲راه اندازی و پیکربندیUpdate Manager
 -۱۳راه انــدازی و پیکربنــدی  VCenter Web Serviceبــه منظور ایجاد بســتر مدیریتی  VSphereبر روی
اینترنت
 -۱۴نصب و بهینه سازی  VMware Data Recoveryبه منظور ایجاد سیستم پشتیبان گیر قابل اطمینان

ب -ایجاد محیط دسکتاپ های مجازی Virtual Desktop Infrastructure VDI
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ب -ایجاد محیط دسکتاپ های مجازی Virtual Desktop Infrastructure VDI
 VDI-۱بســتری است جهت اســتفاده از تین کالینت ها و کامپیوترهای قدیمی در راستای صرفه جویی در هزینه

خرید سیستم و مدیریت متمرکز و کنترل آسان تر مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری
 -۲انجام تست های کیفیت و کنترل خطا
 -۳قرارگیری سیستم در شرایط عملیاتی
 -۴به کارگیری سیستم
-۵آموزش تخصصی کارشناســان واحد انفورماتیک در دو حوزه نصب ،راه اندازی و پشــتیبانی فنی از سیستم های
مجازی
 -۶راه اندازی تکنولوژی مدرن ( VDIساختار دسکتاپ مجازی) جهت استفاده از ریزکامپیوترها به جای کامپیوتر
شخصی و ایجاد ارتباط امن تر جهت سرویس های بیرونی
 -4-1-3-3حوزه امنیت و پشتیبان گیری
ایجاد بستر شبکه با امنیت باال و استفاده از فایروال
تست نفوذ بر اساس استاندارهای موجود
خرید پنج عدد  NASچهار و هشت  Bayبه منظور پشتیبان گیری از اطالعات و سرورها
اســتفاده از سه روش تهیه نسخه های پشتیبان اتوماتیک از اطالعات شهرداری در دو حوزه  Serverو Client
با استفاده از ابزار و نرم افزارهای تخصصی
 -5-1-3-3حوزه سخت افزار

خرید ،پشــتیبانی ،نگهداری نرم افزاری و ســخت افزاری ارتقای موردی و سرویس دوره ای بیش از 200
عدد کامپیوتر فعال در شــهرداری و سازمان های تابعه (اتوبوسرانی،تاکســیرانی ،رفاهی تفریحی ،آتش نشانی
و خدمات موتوری)
پشــتیبانی از سیستم های شورای اسالمی شهر
پشــتیبانی موردی از تجهیزات اداری همچون انواع اســکنر ها ،پرینتر ها و دســتگاه های فاکس موجود در
شــهرداری به عنوان مثال تجهیز پرینترهای دارای قابلیت به کارت شــبکه و اتصال مســتقیم با  IPبه آن ها
حذف کامــل مانیتورهای  CRTو تبدیل آنها به  LCDو LED
حذف کامل تمامی سیســتم هایی ضعیف
ارائه ی خدمات پشــتیبانی به سیســتم های دوهفته نامه فرصت
اســتخراج و ســاماندهی اطالعات تجهیزات سخت افزار های مورد اســتفاده در شهرداری مرکزی و مناطق
چهارگانه
ارتقای سیســتم عامل ها به آخرین سیستم عامل موجود

 -6-1-3-3حوزه پیمانکاران
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آماده ســازی پرونده های امالک شهری منطقه  3شــهرداری جهت اجرای پروژه بایگانی الکترونیکی
اجرای پروژه بایگانی الکترونیکی منطقه  4شــهرداری

 -7-1-3-3حوزه R&D
انتخاب شــرکت پیمانکار ،تحلیل ،طراحی ،تولید ،تســت ،پیاده ســازی و آموزش ســامانه ثبت نام آنالین
سرویس مدارس
شناســایی شــرکت های فعــال در حوزه برنامه هــای  ERPجامــع اداری مالی (به صــورت تخصصی در
شهرداری ها)
برگزاری جلســات معرفی شــرکت های فعال در حوزه اداری مالی توســط نمایندگان شرکت ها با حضور
کارکنان مدعو در سالن بصیرت
تدوین و عقد قرارداد و اجرای سیســتم جامع اداری با شــرکت برتر (آوا سامانه)
سیســتم جامع اداری مالی شامل ریز سیستم های زیر می باشد:
.1حسابداری
.2بودجه و اعتبارات
.3خرانه داری
.4تدارکات داخلی و خارجی
.5دارایی های ثابت
.6منابع انسانی
.7انبار و حسابداری انبار
.8کنترل کارکرد
.9حقوق و دستمزد
.10پرسنلی و احکام
طراحی گزارشــات عمومی ،مدیریتی و تخصصی
واحد هایی که به صورت تخصصی سیســتم های آنها تغییر یافته است:
.1کارگزینی
.2حقوق و دستمزد
.3امور مالی
.4کارپردازی
.5انبار
.6طرح و برنامه
بررسی شــرکت های فعال در حوزه سیستم درآمد
آغاز روند تحلیل جامع سیســتم درآمد
بررسی شــرکت های فعال در حوزه محاسبات شهرسازی
آغاز روند تحلیل جامع سیســتم محاسبات شهرسازی
شناســایی شــرکت های فعال در زمینه سیستم های یکپارچه شهرسازی
بازدید از سیســتم شهرسازی صفارایانه در شهرداری شهرکرد
برگزاری جلســه معرفی شــرکت صفارایانه توســط نمایندگان شــرکت با حضور کارکنان مدعو در ســالن
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بصیر ت
بازدید از شــرکت های فعال در زمینه سیســتم شهرســازی در نمایشگاه توانمندی های شهرداری ها
مذاکرات متعدد با شــرکت صفارایانه در زمینه خرید سیســتم شهرسازی
تدوین  RFIپروژه بایگانی الکترونیکی شــهرداری
تدوین  RFPپروژه بایگانی الکترونیکی شــهرداری
برگزاری جلســات متعدد با موضوع بررســی عملکرد بایگانی ها و نوسازی های مناطق شهرداری
تدوین پیش نویس شــرح وظائف مسئوالن
بایگانی پرونده های امالک شــهری
تدوین پیش نویس شــیوه نامه پاالیش پرونده های امالک شهری
شناســایی شرکت های فعال در حوزه برنامه های سیستم آرشــیو الکترونیکی اسناد (جدید)
انتخاب شــرکت پیمانکار ،تحلیل ،طراحی ،تولید و پیاده ســازی سیستم امالک شهرداری
انتخاب شــرکت پیمانکار ،تحلیل ،طراحی ،تولید و پیاده ســازی سامانه  GISشهرداری
برقراری ارتباط بین ســامانه  GISو سیستم شهرســازی ،بایگانی اسناد و نوسازی شهرداری
برقراری ارتباط  SMS Serverشــهرداری با برخی از برنامه های ســازمانی موجود
راه اندازی ســرور برگزاری آزمون های الکترونیکی در شهرداری
ایجاد فرم های ســازمانی مختلف در اتوماســیون اداری همچون خدمات فنی  ، ITفرم درخواست کاالو ...
عقــد قــرارداد ،خرید و نصب آنتــی ویروس جدیــد  KasperSkyو مهاجرت از آنتــی ویروس قدیمی
 GDATAبر روی بیش از  200کالینت و ســرور های فیزیکی و مجازی
طــرح ارتقای نرم افزار های ســازمانی جهت ایجــاد قابلیت بهره برداری بر روی سیســتم عامل های جدید
8.1 WIN , SP1 7 WIN
پیگیری و راه اندازی سیســتم  AVLسازمان خدمات موتوری
اقدام جهت بررســی فایروال های موجود و عقد قرارداد با شــرکت برتر
طراحی سیســتم اجرای یکپارچه نرم افزار شهرســازی مناطق چهارگانه جدا از محل اســتفاده در هرنقطه از
شهرداری
تدوین پیش نویس شــرح وظایف مســئوالن بایگانی پرونده های امالک شهری
تدوین پیش نویس شــیوه نامه پاالیش پرونده های امالک شهری
طراحی نرم افزار تســت بهره برداری از اطالعات سیســتم آرشیو الکترونیکی
شناســایی شــرکت های فعال در زمینه طراحی سایت های تخصصی سازمانی
آغاز روند بررســی نیازمندی های شهرداری خمینی شــهر در زمینه طراحی سایت سازمانی
طراحــی پروپــوزال اولیه نرم افــزار تحت موبایل شــهرالکترونیک بــا اولویت ارائه خدمــات الکترونیکی
شــهرداری به شــهروندان و برقراری پل ارتباطی مردم با شهرداری خمینی شهر
بررســی روش های پیاده ســازی ویدئو کنفرانس نرم افزاری تحت شبکه موجود شهرداری
تســت و ارســال موفق تصاویر ویدئویی به صورت  Streamتحت شبکه موجود شهرداری (به عنوان مثال
ارســال فیلم های زنده تفرجگاه الدر تحت بســتر شبکه شــهرداری به منظور نظارت مدیریت شهرداری و ارائه
تحت بســتر شــبکه جهانی اینترنت به منظور مشاهده همگانی)

معاونت اداری مالی

 -8-1-3-3حوزه اداری -فنی
ارائه خدمات مشــاوره ای به شــهرداری های اســتان و برخی از شهرداری دیگر کشــور همچون شهرداری های
اصفهان ،کاشان ،شاهین شهر ،بندر عباس و ...
تدوین انواع قرارداد های طراحی ،تولید ،توســعه ،پیاده ســازی ،پشــتیبانی در زمینه های نرم افزار های سازمانی،
شبکه ،اینترنت ،سخت افزار ،آموزش و ...
تدوین انواع اسناد فنی و اداری مورد نیاز جهت خرید خدمات و یا کاال همچون انواع  RFI، RFPو RFQ
اجرای استاندارد سازی فعالیت ها ،فرآیند ها ،اسناد و ...
برگزاری جلســات کارشناســی متعدد در حوزه های مختلف اداری ،مالی ،شهرسازی ،عمران ،خدمات شهری،
سازمان رفاهی تفریحی ،سازمان تاکسیرانی ،سازمان خدمات موتوری ،روابط عمومی و کمیته فرهنگ شهروندی
رسیدگی به درخواست های موردی کارکنان شهرداری و ارائه مشاوره در حوزه های مرتبط فن آوری به ایشان
پیگیری مستمر جهت بهبود تامین برق تجهیزات رایانه ای و تامین چاه های ارت مورد نیاز از واحد تاسیسات
تحقیق و گزینش مشاوران خبره
برگزاری جلسات کارشناسی و هم اندیشی مستمر بین کارشناسان واحد انفورماتیک
شرکت در جلسات استانداری با موضوع انتخاب پرتال جامع شهرداری های استان و سیستم عوارض خودرو
پیگیری جهت ایجاد بستر فیبر نوری شهرداری در سطح شهر
بازدید از نمایشگاه های کامپیوتر و شهرداری ها در تهران
شرکت در جلسات موردی همیارشهر در تهران
بررسی تطبیقی عملکرد حوزه انفورماتیک شهرداری با قوانین و آیین نامه های ابالغی در سطح ملی و استانی.
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 -9-1-3-3حوزه آموزش
برگزاری کالس های  GISو آزمون همزمان بیش از  80نفر ازکارشناســان شــهرداری خمینی شهر با استفاده از
آزمون الکترونیکی
آموزش دانشجویان دانشگاه های سطح استان اصفهان در مقطع کارشناسی متقاضی کارآموزی و کسب مهارت
فنی
آموزش استفاده از خدمات الکترونیکی و نرم افزار های کاربردی تحت موبایل و تبلت ها
آموزش های مستمر کارکنان در زمینه رفع نیاز های تخصصی ،عمومی و سازمانی
ارائــه خدمــات خارج از حوزه وظائف ســازمانی همچون آموزش های عمومی کار بــا کامپیوتر ،نرم افزار های
کاربردی ،اینترنت ،موبایل به کارکنان شهرداری (در صورت مراجعه)
ارائه مشاوره جهت خرید و استفاده از تجهیزات مرتبط با حوزه فن آوری اطالعات به پرسنل شهرداری
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 -4-3امور اداری
 -1-4-3نامه های ثبت شده در دبیرخانه شهرداری

 -5-3امور قرارداد ها
 -1-5-3تعداد مناقصات و مزایدات انجام شده در شهرداری
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 -7-3کارگزینی
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صدور ابالغ جابه جایی نیروها درون واحدهای مختلف شهرداری و انجام امور مربوطه
پیگیری و انجام امور مربوط به بازنشسته نمودن کارکنان تا حصول نتیجه و محاسبه پرونده
انجام امور مربوط به متوفیان
اعالم پایان ماموریت و تسویه حساب های مربوطه
برگــزاری جلســات کمیته انضباطی – انجــام تمامی امور مربوط بــه کمیته انضباطی کارگــران اعم از دریافت
گزارشــات ،تشکیل پرونده ،هماهنگی برگزاری جلســات و مکاتبات مربوطه ،ارسال صورتجلسات کمیته به افراد و
مراجع ذیربط ،پیگیری جهت اجرای آرای صادره
حضور در جلســات اداره کار ( هیأت حل اختالف  ،هیأت تشــخیص و  )...و دفاع از حق و حقوق شــهرداری و
کارگران
صدور و پیگیری نامه های بانکی (معرفی نامه ،ضمانت وام و )...
صدور حکم ماموریت روزانه
صدور احکام افزایش/کسر /قطع /برقراری حق اوالد برای کارکنان شهرداری
صدور حکم برقراری ایثارگری کارکنان شهرداری طبق بخشنامه های واصله
صدور حکم قطع ایثارگری کارکنان شهرداری طبق بخشنامه های واصله
اعمال ضریب حقوق کارمندان و صدور احکام کارگزینی مربوطه
اعمال افزایش حقوق کارگری و صدور احکام کارگزینی
تطبیق وضع و طبقه بندی کارگران با مشاغل کارگری و صدور احکام مربوطه
صدور حکم ارتقای گروه کارگران

صدور حکم اصالح گروه کارکنان شهرداری
تهیه و تنظیم صورتجلســات ارتقای گروه کارگران و ارســال به کمیته طبقه بندی اســتان ،به تایید رساندن آن و
صدور احکام مربوطه
تمدید قرارداد فصلی کارگران شهرداری طی دو نوبت در هر سال
صدور احکام استخدام رسمی و استعالم مکاتبات مربوطه
صدور حکم استخدام پیمانی و انجام مکاتبات مربوطه
انتقال و انتصاب در شهرداری
اعمال مدرک تحصیلی کارمندان شهرداری ( تنظیم صورتجلسه و به تایید رساندن و صدور حکم کارکزینی)
تنظیم صورتجلسه ارتقای گروه تشویقی بند الف ،به تایید رساندن و صدور احکام کارگزینی
تنظیم صورتجلسه گروه تشویق مدیران ،به تایید رساندن و صدور احکام کارگزینی
تطبیق کارمندان ثابت و استخدام پیمانی با پست های چارت جدید سازمانی
ارتقای گروه استحقاقی کارمندان ( تنظیم صورتجلسه ،به تایید رساندن آن و صدور احکام کارگزینی مربوطه )
تغییر پست سازمانی کارمندان (تنظیم صورتجلسه ،به تایید رساندن آن و صدور احکام کارگزینی مربوطه )
احتســاب ســنوات غیر رسمی کارمندان شــهرداری (تنظیم صورتجلســه ،به تایید رســاندن آن و صدور احکام
کارگزینی مربوطه )
تشکیل پرونده و برقراری فوق العاده ویژه (سطح عالی) ،به تایید نهایی رساندن آن و صدور احکام کارگزینی
تشکیل پرونده و برقراری فوق العاده ویژه (سطح خبره) ،به تایید نهایی رساندن آن و صدور احکام کارگزینی
تشکیل پرونده و برقراری فوق العاده ویژه (سطح ارشد) ،به تایید نهایی رساندن آن و صدور احکام کارگزینی
برقــراری فوق العاده مخصوص برای کارمندان (تنظیم برگه های ارزیابی ســالیانه ،به تایید رســاندن آن توســط
مدیران مربوطه و استانداری) و صدور احکام کارگزینی مربوطه
اصالح احکام کارکنان شهرداری
مرتب سازی اوراق پرونده های پرسنلی
تهیه و تنظیم لیست های مربوط به کارکرد ماهیانه کارکنان و ارسال به امور مالی جهت پرداخت حقوق
پیگیری پرونده های سختی کار جهت بازنشستگی کارگران مشغول در کارهای سخت و زیان آور از طریق اداره
کار و تامین اجتماعی و دفاع از حق و حقوق آن ها
مکاتبات مامورین شهرداری شهرداری های دیگر
پاالیش و حذف اوراق تکراری از پرونده های پرسنلی
مکاتبات حقوق و مزایای ماموریت به شهرداری های دیگر
استعالم از استانداری برای انتصاب ها
ارائه پیشنهاد مشاغل کارشناسی برای کارمندان قراردادی و به تایید رساندن آن
کنترل مرخصی استعالجی و اسکن گواهی های استراحت پزشکی
پاسخ دادخواست برای ارائه به دیوان عدالت اداری پیرامون محاسبات سختی کار در پاداش پایان خدمت
بایگانی مکاتبات در پرونده ها
تکمیل فرم های صدور کارت شناسایی پرسنل (درخواستی حراست)
همکاری با امور رفاهی و روابط عمومی جهت تهیه و تنظیم آمار و اطالعات خواسته شده
تنظیم لیست کارکنان جهت پرداخت عیدی ،حق سفر ،حق لباس و ...
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معاونت خدمات شهری

مقدمه
رشــد روزافزون جمعیت که به موازات خود ،توسعه کمی و گسترش
دامنــه شــهرها را در پی دارد چنانچه با جایگزینــی تجهیزات و روش
های نو همراه نباشــد شــهر را تدریجا به سمت زوال پیش خواهد برد.
ایجاد تعادل ،تناســب و توازن در ساختارها به ایجاد سامانه های جدید
می انجامد که این امر مهم بر عهده معاونت خدمات شهری بوده و می
کوشد فضایی در خور شهروندان ایجاد نماید.

 -1-4واحد امور شهری
 -1-1-4اهم اقدامات انجام شده توسط واحد امور شهری
(این فعالیت ها به صورت مستمر انجام می گردد)

رفتوروب معابر اصلی (به صورت همهروزه)
شستشوی جداول خیابانها به طور مستمر
جمعآوری زبالههای عفونی در ایام خاص
جمعآوری ظروف یکبارمصرف در مناسبتهای مذهبی
پاکسازی سطح شهر از پوسترهای نصب شده
جمعآوری الشه حیوانات تلف شده
رنگآمیزی میادین و جداول خیابانها
شستشوی تابلوهای ترافیکی
نظافت پایانه های اتوبوسرانی
همکاری با پیمانکار در حفر چاههای جذبی
نمکپاشی خیابانها و معابر در هنگام یخزدگی
نظافت گلزارهای شهدا و آرامستانها
تامین نگهبان جهت ساختمان های تاریخی

 -2-1-4میزان جمعآوری پسماند تر (کیلوگرم)

حمل مکانیکی زباله های شهری
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جمع آوری و تخلیه زباله ها و نخاله های شهری

 -3-1-4میزان زنده گیری حیوانات بدون صاحب (قالده)
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معاونت خدمات شهری

 -4-1-4میزان الیروبی انهار سطح شهر (مترمکعب)
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الیروبی جوی های سطح شهر

 -5- 1-4میزان طعمهگذاری برای حیوانات موذی (مترمربع)

سم ریزی و طعمه گذاری برای موش ها
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معاونت خدمات شهری

 -6-1-4عملکرد کمیسیون بند  20ماده  55قانون شهرداریها (تعداد)

پلمب واحد های مزاحم شهری در اجرای رای صادره از کمیسیون بند 20

متن بند  02ماده  55قانون شهرداری ها
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موضوع این بند جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی است که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین می
شود یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست .شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاهها ،گاراژهای
عمومــی ،تعمیرگاه ها ،دکان ها و مراکزی که مواد محترقه می ســازند ،اصطبل چارپایــان ،مراکز دامداری و بطور
کلی تمام مشــاغل و کســب هائی که ایجاد مزاحمت و ســروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشــرات
و جانــوران نماینــد ،جلوگیری کند .همچنین در تخریب کوره های آجــر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های
عمومی که مخالف بهداشــت اســت اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و
وسایل نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید.هرگاه تاسیسات مذکور
قبل ازتصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

 -7-1-4عملکرد کمیسیون بند  14ماده  55قانون شهرداریها (تعداد)

تخریب و رفع خطر از ساختمان فرسوده در اجرای رای کمیسیون بند 14

متن بند  41ماده  55قانون شهرداری ها
بر اســاس بند ۱۴ماده  ۵۵قانون شــهرداری ،یکی از مهمترین وظایف شهرداریها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر
از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به عبارت کلی رفع خطر از هر نوع اشیا
آسیبزا برای سالمت شهروندان است.
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 -8-1-4عملکرد واحد اجراییات (تعداد)
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ابالغ احکام واصله از واحد حقوقی شهرداری به طرف های خطاب
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اخطاریه اجراییات به خاطر سدمعبر

 -2-4واحد بازیافت
واحد بازیافت و تبدیل مواد زائد معاونت خدمات شــهری شــهرداری خمینی شهر در سال  1387راه اندازی گردید.
این واحد اینک مسئولیت تفکیک زباله خشک(بازیافتی) و ارسال زباله تر به کارخانه جهت تبدیل به کود کمپوست
و آموزش شــهروندان در اجرای طرح بازیافت را برعهده دارد .الزم به ذکر است تعداد ایستگاه های بازیافت چهار
عدد می باشد.
 -1-2-4میزان پسماند تفکیکشده از مبدا در ایستگاهها ،منازل و ( ...تن)

69

معاونت خدمات شهری

مراجعه شهروندان به غرفه های بازیافت
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آموزش چهره به چهره برای بازیافت

 -2-2-4میزان کل جمع آوری پسماند ساختمانی (تن)

نخاله برداری
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 -3-4واحد فضای سبز
 -1-3-4توسعه و احداث فضای سبز شهرداری (مترمربع)

72

توسعه فضای سبز  -میدان آیت اله صهری

توسعه فضای سبز  -میدان امام خمینی(ره)
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معاونت خدمات شهری

 -2-3-4حفاری ،تجهیز و راه اندازی چاه های آب فضای سبز

74

حفر چاه پارک پیروزی

 -3-3-4توسعه ،احداث شبکه آبرسانی و ترمیم لوله های فرسوده (اجرای عملیات لوله گذاری
برحسب متر طول)

لوله گذاری برای انتقال آب

75
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-4-3-4اجرای آبیاری تحت فشار(قطره ای) بر حسب مترمربع

76

آبیاری قطره ای

 -5-3-4کاشت درخت و درختچه های زینتی(اصله)

کاشت درختچه های زینتی
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معاونت خدمات شهری

 -6-3-4تولید و کاشت گل فصل،گیاهان دائمی و انواع گیاهان پوششی (گلدان)

78

تولید گل فصل

 -7-3-4عملیات تزریق کود محلول به خاک (اصله)

اجرای عملیات تزریق شامل کودهای آلی ماکرو و میکرو ،هیومیک اسید ،کالت آهن و روی از طریق خاک

 -8-3-4عملیات هوادهی چمن (مترمربع)

انجام عملیات هوادهی و کوددهی به چمن ها
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 -9-3-4عملیات کنترل مکانیکی آفات چوبخوار(اصله)
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کنترل مکانیکی آفات چوبخوار

 -10-3-4عملیات سم پاشی و شستشو  ،تقویت و تنه شویی به صورت شبانه و روزانه (لیتر)

 -11-3-4اجرای عملیات خاک و کوددهی به چمن (مترمربع)

-12-3-5عملیات نگهداری فضای سبز (مساحت فضای سبز بر حسب هکتار)

این عملیات شــامل :آبیاری کلیه عرصه های فضای ســبز ،هرس درختان و درختچه ها و گیاهان پوششی ،فرم دهی
پرچین و درختچه های زینتی ،سرزنی و حاشیه زنی چمن ،اصالح تشتک درختان ،کنترل مکانیکی علف های هرز،
نظافت عرصه های فضای سبز و  ...می باشد.

بازآرایی میادین با استفاده از مالچ چوب ،شن ریزه رنگی و سنگ های رودخانه ای
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-13-3-4آبیاری عرصه های فضای سبز با استفاده از تانکر آبرسانی (سرویس)

-14-3-4اجرای عملیات چالکود به منظور تقویت درختان
در ســال  1395عملیات چالکود برای  3000اصله درخت به منظورتقویت درختان درســطح پارک جنگلی ،کهندژ،
مجموعه الدر ،پارک پیروزی و بلوار جمهوری اسالمی اجرا شد.
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انجام عملیات چالکود

-15-3-4کند وکوب وکوددهی در سطح بلوارها و خیابان ها و تشتک درختان و درختچه ها

 -16-3-4بهسازی و کاشت درخت و درختچه در پارک ها
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 -17-3-4اجرای عملیات الیروبی جوی ها و رفیوژهای میانی (مترطول)

 -18-3-4اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود عملکرد فضای سبز
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اقدامات انجام گرفته در راستای صرفه جویی در مصرف آبیاری:
ا) بهره گیری از انواع روش های آبیاری تحت فشار از قبیل آبیاری قطره ای ،بابلر و ...
 )2بهره گیری از درختان ،درختچه ها و گیاهان پوششی مقاوم به شرایط نامساعد محیطی با نیاز آبی پایین

 )3کاهش استفاده از گیاهانی با نیاز آبی شدید به ویژه چمن از طریق جایگزینی آن با شن ریزه های رنگی ،مالچ چوب و
گیاهان پوششی جایگزین چمن
 )4طراحی فضای سبز با بهره گیری از طرح های فضای سبز کم آب
 )5حذف آبیاری به روش سنتی و تانکر به میزان  40درصد و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار به صورت قطره ای و بابلر
برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارگران و کارشناسان مشغول به کار در واحد فضای سبز توسط کارشناسان واحد
فضای سبز ،کارشناسان جهاد کشاورزی استان  ،کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای  ،کارشناسان سازمان پارک ها وفضای
ســبز اصفهان و اساتید گروه باغبانی دانشــگاه صنعتی اصفهان از جمله آموزش هرس ،اصول سم پاشی  ،اصول کاشت و
نگهداری درخت و درختچه های زینتی  ،اصول طراحی فضای سبز شهری و...
همچنین بهره گیری از مشــاوره های علمی و کارشناسی اســاتید گروه باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه توسعه و
نگهداری فضای سبز از جمله جناب آقای دکتر نیکبخت و دکتر اعتمادی ،سازمان پارک های تهران و اصفهان
آماربرداری کامل از عرصه های فضای سبز( نوع و تعداد گیاهان موجود به تفکیک عرصه ها ،سطح چمن ،باغچه ها و
پرچین ،تعداد و مساحت پارک های شهری و محلی ،سرانه فضای سبز و ) ...
تهیه و تدوین مجموعه ای جامع از وضعیت فضای سبز خمینی شهر در قالب یک کتابچه
تهیه و ترسیم نقشه کامل خطوط انتقال و شبکه آبرسانی فضای سبز سطح شهر
خلع ید پیمانکار پارک های پیروزی ،علیمردان خان و بهشت و شروع عملیات حفظ و نگهداری تمام عرصه های فضای
سبز توسط واحد فضای سبز از سال  1392به بعد
جابجایی بیش از 500اصله درخت نارون ،توت کاکوزا 25 ،تا  30ساله به دلیل واقع شدن در مسیر پروژه های عمرانی و
انتقال به منطقه گردشگری الدر و بام سبز

85

فصل پنجم:معاونت شهرسازی

مقدمه

معاونت شهرسازی

به موازات رشد و گستردگی شهرها ،پدیدهای به نام شهرسازی
جزو وظایف اصلی شــهرداری ها گردید .شهرسازی به نظم در
آوردن بناهــا را در کنار راه های تــردد همراه با تجهیزات الزم
عهده دار است تا محیط مناسبی را برای جامعه شهرنشین فراهم
آورد .در همین راستا معاونت شهرسازی شهرداری خمینی شهر
گام های بزرگی را طی سال های گذشته برداشته است.
خمینی شــهرواقع در شــمال غربی شــهر اصفهان با  70کیلومتر
مربع وســعت جغرافیایی مرکز شهرستان خمینی شهر است.این
شهرســتان از شــمال به کوه ســیدمحمد ،از جنوب به رودخانه
زاینده رود و فالورجان از شرق به شهرستان برخوار و میمه و از
غرب به شهرستان نجف آباد محدود می باشد.
با توجه به اینکه بسیاری از خدمات حوزه معاونت شهرسازی به
صورت پــروژه ای و یا خدمات موردی (موضعی و موضوعی)
می باشــد کــه در یک بــازه زمانی مشــخص عملیاتی گردیده
اســت و همچنین بســیاری از اقدامات صورت گرفته در قالب
شــرکت در جلســاتی با موضوعات مرتبط با حوزه عملکردی
شهرســازی بوده اســت ،عملکرد ارائه شده در جداول پیش رو
در ســه دسته کلی شــامل موارد جاری ( به صورت آماری و به
تفکیک ســالهای مختلف) و پروژه ها و اقدامات و پروژه های
سرمایه گذاری (به صورت موردی و با ذکر عناوین اقدامات و
سالهایی که در حال انجام بوده است) و جلسات مرتبط با حوزه
عملکردی شهرســازی (به صورت عنوان و ســالهای برگزاری
جلسات) تنظیم گردیده است.

نقشه موقعیت شهر نسبت به عوارض پیرامونی

 -1-5اهم وظایف معاونت شهرسازی
بررســي و تعيين خط مشــي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرح هاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات
فعلي و آتي
نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و سازهاي شهري
رسيدگي به امور مربوط به مهندسان ناظر ساخت و سازهاي شهري با هماهنگي مناطق شهرداري
بررســي كليه پيشــنهادهاي تغيير و اصالح طرح هاي اجرایي و تفصيلي واصله از مناطق يا ساير واحدها و سازمان
هاي وابسته و تابعه شهرداري
نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح هاي تفصيلي
مصوب و قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه
انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه شهرسازي و معماري
تهيه طرح هاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر
برنامه ريزي و نظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرح هاي تفصيلي
برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيبا سازي شهر با اولويت معماري

 -1-1-5فلوچارت فرآیند اجرایی صدور احکام تجدید نظر ماده صد شهرداری در رابطه با
پرونده های دارای تخلف

 -1-1-5فلوچارت فرآیند اجرایی صدور احکام ماده صد شهرداری در رابطه با پرونده های
دارای تخلف

معاونت شهرسازی

 -1-2-5انجام مکاتبات با اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر ارسال درخواست مالکان

-2-2-5شرکت در جلسات کمیته کارشناسی اداره کل راه و شهرسازی استان جهت اخذ
تاییدیه اولیه

-3-2-5شرکت در جلسات اصلی کمیسیون ماده پنج استانداری

 -4-2-5بازدید میدانی از موقعیت پالک ها به همراه نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان
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نقشه جانمایی مصوبات کمیسیون ماده پنج و اعمال در نرم افزار جی آی اس

 -5-2-6تعداد مصوبات کمیسیون ماده پنج در معاونت شهرسازی
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 -3-5فرآیند اخذ مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان در
خصوص موارد واقع در حریم شهر
 -1-3-5انجام مکاتبات با اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر ارسال درخواست مالکان

 -2-3-5اخذ استعالم از کلیه دستگاه های دخیل در موضوع (با توجه به نوع درخواست ها)

-3-3-5شرکت در جلسات کمیته کارشناسی اداره کل راه و شهرسازی استان جهت اخذ تاییدیه اولیه

-4-3-5شرکت در جلسات اصلی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استانداری

-5-3-5تعداد مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان
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 -4-5روند کمیته اولویت بندی اجرای طرح های شهرسازی و عمرانی
 -1-4-5تشکیل جلسات جهت طرح درخواست های واصله از کلیه مناطق شهرداری

 -2-4-5تعداد موارد مطرح شده در جلسات کمیته اولویت بندی

 -3-4-6بازدیدهای میدانی انجام شده ( بر حسب نیاز تشخیصی در جلسات)

 -4-4-5مصوبات کمیته اولویت بندی جهت ارسال به شورای اسالمی شهر
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 -5-5اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی در سطح شهر به منظور رفع
مشکالت و مغایرت های موجود در پرونده های شهرسازی
 -2-5-5بازدیدهای میدانی انجام شده (بر حسب نیاز تشخیص داده شده در جلسات)

بازدید میدانی از پروژه رینگ چهارم به همراه مقامات استانی

-6-5روند عملیات نقشه برداری (برحسب تعداد مورد) در سطح شهر
 -1-6-5میزان انجام برداشت های وضع موجود جهت ترسیم خط بدنه گذرها
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 -2-6-5میزان ترسیم خط بدنه گذرها در سطح شهر
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نمونه نقشه پروفیل طولی معابر تهیه شده در واحد نقشه برداری خمینی شهر

 -3-6-5میزان تحویل چهارمیخ پالک های واگذاری شهرداری (تعداد)

 -4-6-5تحویل گرفتن چهارمیخ پالک های واگذار شده به شهرداری (تعداد)
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 -5-6-5تهیه پروفیل طولی معابر (تعداد)

پهنه بندی کاربریهای واقع در حریم شهر-مصوب 1394

 -5-6-5تعیین خط بر و میزان در مسیر پالک ها در معابر اصلی (تعداد)

 -6-6-5بررسی کارشناسی اسناد ثبتی و تعیین حرایم انهار و قنوات (تعداد)
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 -7-6-5اعالم کد صفر -صفر پالک های ساختمانی (تعداد)

نقشه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر-مصوب 1394

 -8-6-5بررسی کارشناسی دعاوی مالکیتی (تعداد)
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 -7-5پروژه ها و اقدامات
 -1-7-5تهیه و به روزرسانی نقشه پایه کل شهر
عکس برداری هوایی از کل شهر به منظور تهیه نقشه پایه 1395

 -8-5روند تعریف پروژه ها و اقدامات حوزه سرمایه گذاری در قالب تدوین دفترچه فرصت
های سرمایه گذاری شهرداری
 -1-8-5پروژه سرمایه گذاری مجتمع تجاری ،اداری و پارکینگ خیابان بوعلی 1 -
مساحت زمین 1703 :مترمربع  /زیربنای پروژه 13701 :مترمربع  /تراکم ساختمانی 805 :درصد  /تعداد طبقات8 :

نمایی از پارکینگ خیابان بوعلی 1-
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-2-8-5پروژه سرمایه گذاری مجتمع تجاری ،پزشکی و پارکینگ خیابان بوعلی 2 -
مساحت زمین 918 :مترمربع  /زیربنای پروژه 7368 :مترمربع  /تراکم ساختمانی 802 :درصد  /تعداد طبقات8 :

نمایی از پارکینگ خیابان بوعلی 2-

-3-8-5پروژه سرمایه گذاری مجتمع تجاری ،اداری ،فرهنگی و هایپرمارکت بلوار آیت اله صهری
مساحت زمین 8600 :مترمربع  /زیربنای پروژه 50502 :مترمربع  /تراکم ساختمانی 584 :درصد  /تعداد طبقات9 :
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نمایی از پروژه سرمایه گذاری مجتمع تجاری ،اداری ،فرهنگی و هایپر مارکت بلوار آیت اله صهری

-4-8-5پروژه سرمایه گذاری مجتمع فرهنگی ،اداری ،تجاری بلوار امیرکبیر 1395
مساحت زمین 2088:مترمربع  /زیربنای پروژه 17802 :مترمربع  /تراکم ساختمانی 853 :درصد  /تعداد طبقات9 :

نمایی از مجتمع فرهنگی ،اداری ،تجاری بلوار امیرکبیر

 -5-8-5پروژه سرمایه گذاری مجموعه تجاری-خدماتی بلوار آزادگان
مساحت زمین 15000 :مترمربع

موقعیت و دسترسی مجموعه تجاری -خدماتی بلوارسردار سلیمانی (آزادگان)
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-9-5برگزاری جلسات مرتبط با حوزه عملکردی شهرسازی
جلسه بدوی ماده صد قانون شهرداری
جلسه تجدید نظر ماده صد شهرداری (تبصره )10
جلسه کمیته ترافیک شهرستان
جلسات مشترک با سازمان نظام مهندسی ساختمان

 -10-5تهیه طرح های موضعی و موضوعی بر حسب نیازسنجی به عمل آمده در سطح شهر
تهیه طرح توجیهی منطقه گردشگری چشمه الدر(سال های  1394و )1395
تهیه طرح پهنه بندی کاربری های منطقه گردشگری چشمه الدر (سال )1395
تهیه گزارش طرح توجیهی احداث باغ ویال در محدوده خوشاب (سال )1394
طراحی و تهیه نقشه های فاز 2سرای محله های"جوی آباد" و "وازیچه " مجموعا  70شیت نقشه (سال )1394
مطالعه ،طراحی و تهیه نقشه های آرامستان فردوس (سال )1394
تهیه طرح ســاماندهی ،تفکیکی وگذربندی اراضی شهری (ســایت ضلع شرقی پارک باغبان ،سایت ضلع شرقی
پارک شهید فهمیده و زمین کوزه کالنی ،جعفر آباد ،نبوی منش ،آدریان ،سه راه فاطمیه) (سال های  1392و )1393
تهیه نقشه های تحلیلی سایت صنعتی دوشاخ (سال های  1392و )1393
تهیه گزارش طرح توجیهی احداث باغ ویال در حاشیه شهر و گزارش روند طراحی و اصالح محدودیت دسترسی
بلوک شمالی بلوار شهید عموشاهی (سال های  1392و )1393
طراحی فضای داخلی میدان آیت اله صهری و جداره سازی های اطراف (سال های  1392و )1393
تهیه بســته های ســرمایه گذاری خیابان های مرکزی و شــهدای خوزان و زیرگذر دوشنبه بازار (سال های  1392و
)1393
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نمایی از فروشگاه های منطقه گردشگری الدر

تهیه طرح مجتمع تجاری ورزشی و فرهنگی برای محور آیت اله صهری (سال های  1392و )1393
طراحی شهری مرکز محله ورنوسفادران (سال های  1392و )1393
تحلیل وضع موجود و مسائل و مشکالت محور آزادگان از دیدگاه شهرسازی (سال های  1392و )1393
باز طراحی میدان میوه و تره بار (سال های  1392و )1393
جانمایی و طراحی پارک برج جوی آباد ،نمازخانه پارک مهر و باغبان و اتاق تاسیسات پارک پیروزی (سال های
 1392و )1393
جانمایی کانون بازنشستگان در پارک پیروزی و کیوسک مطبوعات در پارک بهشت (سال های  1392و )1393
تهیه طرح جامع آرامستان فردوس (سال های  1392و )1393
تهیه طرح فرادست مجموعه گردشگری الدر (سال های  1392و )1393
تهیه طرح دریاچه الدر (سال های  1392و )1393
تهیه طرح ســاختمان اداری ،انبارها وغرفه های ســازمان اتوبوسرانی در ســایت سازمان موتوری (سال های  1392و

نقشه بافت فرسوده خمینی شهر به مساحت  606هکتار
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معاونت شهرسازی

)1393
تهیه طرح اولیه سیتی سنتر در کنار مجموعه ورزشی مادر (سال های  1392و )1393
تهیه طرح و پیگیری مسائل مربوط به تخصیص بودجه سرای محله وازیچه (کوی طالب ) و سرای محله جوی آباد
(سال های  1392و )1393
تهیه طرح جایگاه تخلیه زباله دوشاخ طبق در خواست سازمان خدمات شهری (سال های  1392و )1393
تهیه طرح نما ،بدنه سازی و ساماندهی سیمای پایانه امیرکبیر (سال های  1392و )1393
تهیه طرح نمای فرهنگسرای بعثت (سال های  1392و )1393
تهیه طرح توسعه ی فرهنگسرای علی ابن ابیطالب(ع) (سال های  1392و )1393
تهیه طرح اولیه بدنه تجاری در ضلع غرب گورستان (بدنه شرقی بلوار آیت اله صهری) (سال های  1392و )1393
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فصل ششم:معاونت عمران

مقدمه

معاونت عمران

شــهرها همواره بــا تحوالت اجتماعــی اقتصــادی و جابجایی
جمعیت و نوآوریهای فن شــناختی متحول شده اند .همگام با
این تغییرات ،نیازهای شهروندان نیز متحول گردیده و شهرداری
ها به عنوان متولی مدیریت شــهری ملزم به توســعه و گسترش
خدمات خود همسو با این دگرگونی ها هستند.
معاونــت عمران شــهری برای همســویی بــا این تغییــرات ،با
رویکردی جدیــد در اجرای پروژه های عمرانی با اســتفاده از
منابع ملکی و امتیازات ،جذب مشــارکت های خصوصی ،منابع
مالی ،تجهیــزات و امکانات مدرن و به کارگیری کارشناســان
مجــرب و متخصــص ،گامهای اســتواری در بســتر توســعه و
سازندگی برداشته است .اجرای دهها پروژه مهم عمرانی شهری
مانند خیابــان ها ،میادین ،مناطق گردشــگری ،تاسیســات و...
نمادی از تالش و سازندگی این دوران است.

 -1-6پروژه های عمرانی

 1-1-6خیابان ها و بلوارهای احداث شده

قبل از ع

بلوار سفیر امید

بع

ملیا
ت عم

رانی

د از عملیات عمرانی

شامل :زیرســازی ،جــدول گذاری،
آسفالت ،خط کشی و نصب تجهیزات
ترافیکی،اجرای رفیوژ میانی
طول  1200متر و
عرض  24متر
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ا

ز طرف

از
-

می
دان امام حسین (ع)

فم
طر

ضا (ع)
ام ر
ن ام
یدا

بلوار شهید صدوقی
شامل :آزادسازی ،زیرسازی،
آسفالت،جدول گذاری ،پیاده روسازی،
جابجایی تیربرق ،روشــنایی ،خط کشی،
تجهیزات ترافیکی و فضای سبز
طول  1200متر و عرض  36متر

قب

ل از
عم
ل یا

ت

نی
مر ا
ع
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معاونت عمران

بع

د از
ع
م
لیا

تع

112

م
رانی

بعد از عملیات عمرانی

بلوار
آیت اله ابوالبرکات
شامل :آزاد سازی ،زیرسازی ،جدول
گذاری ،آسفالت ،پیاده روسازی ،جابجایی و
اجرای تاسیسات شهری شامل تیربرق و روشنایی،
خط کشی و تجهیزات ترافیکی ،اجرای رفیوژ
میانی ،فضای سبز ومناسب سازی
طول  650متر و عرض  36متر

قب
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ع مل

یا

م

ی
ران

تع
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بلوار 17شهریور
شامل :آزاد سازی ،آواربــرداری،
زیرســازی ،جدول گذاری ،آســفالت،
پیــاده روســازی ،جابجایــی و احــداث
تاسیسات شهری مانند تیربرق ،روشنایی،
خط کشی و تجهیزات ترافیکی
طول  630متر و عرض  26متر

د
رحا

ل ان

جام

ع
مل

تع
یا

114

انی
مر

بعد

از ع

ملیا

تع

مرا

نی

115

معاونت عمران

بلوار
چهارباغ الدر

شــامل :اجرای جدول مالون،
ســنگ فــرش ،پیــاده روســازی،
روشــنایی ،فضای سبز و مبلمان
شهری ،طول  1800متر

قب
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ت
لیا
م
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باند جنوبی
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بلوار حافظ
آزادسازی ،جدولگذاری،
زیرسازی ،آسفالت و پیاده روسازی
طول  50متر  ،عرض  28متر

م
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نگا
ه

بلوار عطار
جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت
طول 400 :متر  ،عرض 25 :متر
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ملیا

ی

تع

ادامه جوی گاردر
به سمت سیداشرف

مرا

نی

آزادسازی ،جدول گذاری ،زیرسازی،
آسفالت ،ساماندهی نهر گاردر،
طول  300متر

 -2-1-6خیابان ها و بلوارهای بهسازی شده

بلوار صفاییه

شامل :زیرسازی،آسفالت،
جدول گزاری ،اصالح هندسی
بلوار و دوربرگردان ها،
طول  1850متر و مساحت
 25000مترمربع

121

معاونت عمران

بلوار شهید رجایی
شامل :ترمیم آسفالت،
جدول گذاری ،پیاده روسازی،
روشنایی ،ریسه بندی و فضای سبز
طول 600 :متر و
عرض 24 :متر
122

کوچه چنار

محل اتصال محله کوشکباج

شامل :خاکریزی،
زیرسازی و جدولگزاری
و آسفالت

ک
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رانی
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در
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معاونت عمران

خیابان
شمس تبریزی
شــامل:جدول گذاری ،آسفالت
تکمیلی و روشنایی،
طول 1000 :متر
عرض 26 :متر

124

بلوار نبوی منش

شامل :ترمیم و آسفالت ،طول
 2335متر و عرض  24متر

125

معاونت عمران

بلوار شهید میریان
شامل :روکش آسفالت
طــول 800 :متــر ،عــرض 28 :متر
مساحت 22400 :مترمربع

126

بلوار گل شب بو
شامل:آزادسازی (تخریب و
آواربرداری) ،زیرسازی،
جدول گذاری و آسفالت

127

معاونت عمران

خیابان شهید کوهی
شامل:جدول گزاری ،زیرسازی
و آسفالت
مساحت 8500 :مترمربع

128

خیابان بسیج کرتمان
شامل:جدول گذاری ،زیرسازی و
آسفالت ،پل سازی
طول 600:متر
129

معاونت عمران

بلوار پردیس

شــامل:جدول گــذاری رفیوژ
میانی و کناری
طول 800 :متر

130

نصب گاردریل در
امتداد کانال نکوآباد
متراژ 2400:متر

131
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 -3-1-6زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت مجموعه های تفکیکی

مجموعه صبا

132

شهرک قدس
(کوی آفتاب و
مهتاب)

133
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مجموعه
کوی باران

134

 -4-1-6بازسازی و مرمت اماکن تاریخی

عد از

ب

مرمت

عصارخانه
قب

ل از م

رمت

شامل:حفاری ،تخریــب دیوارهای
قدیمــی ،کفســازی ،تعویــض در
و پنجــره ،مقرنــس کاری ،گچ
کشی ،ایزوگام سقف و ...
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 -5-1-6خیابان ها و بلوارهای پیاده روسازی شده

تخریب،
زیرسازی و بلوک فرش

باند شمالی بلوار شیوا
بلوار فیض االسالم
خیابان بوعلی
بلوار پردیس
بلوار شریعتی شمالی حد فاصل میدان
شهید رجایی تامیدان معلم
بلوار آزادگان حد فاصل میدان قدس
تا میدان معلم
بلوار نبوی منش
بلوار شهید رجایی
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 -6-1-6میادین احداث شده

میدان کاج

شامل :جدول گذاری ،تاسیسات،
زیباسازی
مساحت 25000 :مترمربع

138

میدان معلم
شامل :جدول گذاری،
تاسیسات ،زیباسازی
مساحت 23000:مترمربع
139

معاونت عمران
میدان روبروی چهارباغ الدر

میادین الدر
شامل :مالــون کاری ،زیباسازی و
فضای سبز
مساحت 7500 :مترمربع

140

میدان روبروی جاده سالمت

بعد ازعملیات عمرانی

میدان
امام علی(ع)
دستگرد

شامل:آزادسازی ،جدولگذاری،
آسفالت و زیباسازی
مساحت 41000:مترمربع

قبل عملیات عمرانی

141

معاونت عمران

میدان امام رضا(ع)
شامل:
آزادسازی ،جدول
گذاری ،آسفالت و زیباسازی،
مساحت 11000:مترمربع
142
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میدان هرستان
شامل :جدول گذاری،
آسفالت و فضای سبز
مساحت 1200 :مترمربع
144

میدان صفاییه
شامل :آزادسازی،
جدول گذاری و آسفالت،
مساحت 7000:مترمربع
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میدان
پروین اعتصامی

متراژ:جدول گذاری ،آسفالت
و فضای سبز 1000 ،مترمربع

146

چهارراه کارمند
شامل :آزادسازی ،زیرسازی
و آسفالت

147

معاونت عمران

میادین دوقلوی
آیت اله صهری
و غدیر

شامل :اصالح هندسی ،جدول گذاری،
آسفالت و زیباسازی
مساحت هر دو میدان:
 14000مترمربع
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میدان امام حسین (ع)

میدان امام حسن (ع)

150

میدان قمربنی هاشم

میادین سه قلو
امام حسین(ع)،
امام حسن(ع) و قمر
بنی هاشم(ع) جوی آباد
شامل :آزادسازی ،اصالح هندسی ،جدول
گزاری ،آسفالت ،اجرای فضای سبز
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 -7-1-6احداث مخزن

مخزن
پارک فهمیده

شــامل :خــاک بــرداری ،دیــوار
چینی ،شــناژبندی ،اجــرای آرموتور،
ایزوالسیون و اجرای پمپ لوله کشی
گنجایش 550 :مترمکعب

152

مخزن مولوی
شــامل :خاک بــرداری،
دیوار چینی ،شــناژبندی ،اجرای
آرموتــور ،ایزوالســیون و اجرای
پمپ لوله کشی
گنجایش 1120 :مترمکعب
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 -8-1-6احداث ،بازسازی و تجهیز فضای سبز و محوطه های ورزشی سطح شهر
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منطقه
گردشگری الدر
شــامل :تملــک ،کوه بــری ،تســطیح،
مالون کاری ،جدول گذاری ،جاده ســازی،
سکوســازی ،ســاخت حوض وســط ،محوطه
ســازی ،فضای ســبز ،روشــنایی و تاسیسات
برق ،ایمن ســازی ،ساخت جاده سالمت،
زیپ الین
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منطقه گردشگری
بام سبز
شامل :تملک ،کــوه بری ،تسطیح،جاده
ســازی،مرمت بنــای تاریخــی،
سکوســازی ،ایمــن ســازی،
روشنایی
157

معاونت عمران

زمین چمن
ورزشگاه قدس

شــامل :اجرای خاک برداری،
اجرای بلوکاژ و زهکش ،اجرای
تاسیسات ،خاکریزی ،تسطیح و
اجرای چمن

158

فضای سبزکوی صبا
شامل :تسطیح و
جدول گذاری
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فضای سبزکوی آفتاب
شامل :تسطیح ،جدول گذاری،
پیاده روسازی ،درختکاری
وسنگ فرش
160

فضای سبز کوی مهتاب
شــامل :تســطیح ،جدول گذاری،
پیــاده روســازی ،درختــکاری،
سنگ فرش
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 -9-1-6بازسازی گلزارها

گلزار شهدای
هرستان
شامل :احداث ســاختمان یادمان،
محوطــه ســازی ،ســاماندهی
مزارها

162

گلزار شهدای
امامزاده سیدمحمد(ع)
شامل :ســاماندهی مزارهــا ،محوطه
ســازی ،روشــنایی ،ســرویس
بهداشتی ،گلکاری
163

معاونت عمران

تعمیرگاه
سازمان اتوبوسرانی

شــامل :تعمیــرگاه ،باطــری ســازی،
آپاراتی ،انبار ،واحد نوسازی ،صافکاری،
پمپ گازوئیل ،اداری ،رختکن ،سرویس
بهداشتی ،آشپزخانه
مساحت زیربنا:
 1000مترمربع
164

 -11-1-6ساختمان های اداری و فرهنگی احداث شده

 -12-1-6پروژه های مشارکتی

مشارکت در احداث
پایانه مسافربری

شامل:آسفالت زیرسازی محوطه
 50درصد از زمین پایانه متعلق به
شهرداری است

165
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مجتمع فرهنگی
آموزشی نیلفروش زاده

شامل 4 :طبقه (کتابخانه ،آموزشی،
کارگاهی ،همایش و )...
مساحت زیربنا 1800 :مترمربع

166

عملیات عمرانی
آرامستان باغ فردوس
شــامل :احــداث جــاده دسترســی ،و
ساختمان غسالخانه

167
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مشارکت در احداث
 CNGجوی آباد

شــامل :اختصاص زمین ،آســفالت،
زیرسازی و جدول گذاری

168

 -13-1-6احداث کندرو

بلوار دانشجو
بلوار آزادگان
بلوار فیض االسالم
بلوارهای پاسداران شرقی
و غربی
کندروی جنب بیمارستان
 9دی
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معاونت عمران

 - 2-6فعالیتهای واحد امانی
 - 1-2-6جدول کاری

170

عملیات جدول گذاری

 -2-2-6مرمت و دیوار چینی جوی ها

 -3-2-6اجرای فونداسیون تابلو(عدد)

 -4-2-6بلوک فرش ( متر مربع)

بلوک فرش خیابان بوعلی

171

معاونت عمران

 -5-2-6مالون کاری

172

مالون کاری در پارک ساحلی

 -6-2-6پل بتنی و آهنی(مترطول)

 -7-2-6عملیات عمرانی ( دیوار کشی) و بند( 14متر مربع)

 -8-2-6عملیات دستمزدی واحد امانی(ریال)

 -9-2-6الشه سنگ کف
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معاونت عمران

 -10-2-6مرمت و بازسازی خانه های تاریخی

174

مرمت خانه های تاریخی

 - 3-6فعالیت های واحد آسفالت
 -1 -3-6آسفالت معابر سطح شهر به تفکیک مناطق شهرداری

175

معاونت عمران

176

آسفالت معابر و خیابانها

 -2 -3-6لکه گیری معابر سطح شهر به تفکیک مناطق شهرداری
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معاونت عمران

 -4-6فعالیت های واحد ترافیک
 -1-4-6اهم فعالیت ها
نصب سامانه ثبت تخلف در بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و خریدتابلوهای مسیرنمای کل بلوار
خرید پایه و تابلو راهنمایی ( 9300عدد)
اجرای خط کشی معابر( 110کیلومتر)
نصب سرعت گیر ( 260عدد)
خرید نیوجرسی جهت محدودیت های ترافیکی ( 100عدد)
خرید گاردریل ( 2400متر طول)
خرید گل میخ ( 9000عدد)
خرید جدا کننده ( 2500عدد)
طراحی و نظارت و مناسب سازی فضاهای شهری جهت استفاده افراد آسیب پذیر
اصالح دوربرگردان های میادین
اجرای میادین محله ای در گره های ترافیکی واقع درمحالت
ایمن سازی ترافیکی کلیه کارگاه ها و پروژه های عمرانی
اجرای عالیم عمودی و افقی کلیه پروژه های عمرانی

178

نصب سرعت گیر

مرکز پایش تصویری

 -2-4-6مطالعات ترافیکی
مطالعات سیویل سایت سازمان اتوبوسرانی شهرداری
مطالعات طرح متروی میدان استقالل تامیدان نماز
مطالعات امکان سنجی احداث خط مترو از میدان استقالل تا میدان نماز

 -3-4-6طراحی و اجرای اصالح هندسی
تقاطع غیر همسطح الدر
بلوار سفیر امید
تقاطع مسجد نور و بلوار شهید صدوقی
میدان امام رضا (ع)
ورودی امامزاده سیدمحمد (ص)
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معاونت عمران

طراحی و اجرای اصالح هندسی در میدان امام رضا(ع)

 -4-4-6انجام مطالعات طراحی و اصالح مقاطع عرضی معابر شهری
فرهنگ
دانشجو
تعاون
پاکمن
شهید عموشاهی
فیض االسالم
شهید یزدان پناه
طراحی و اصالح هندسی پارکینگ بیمارستان  9دی منظریه
 -5-4-6سایر اقدامات
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بهسازی و امن سازی نهر گاردر شامل جدول گزاری و درختکاری
احداث رفیوژ میانی بلوار پروفسور میردامادی
اصالح دوربرگردان های بلوار دانشجو
احداث ورودی و خروجی آرامستان پالرت
پل سازی و کمک جهت افتتاح مسکن مهر
آبخیزداری منطقه شمال شهر و جلوگیری از وقوع سیل شامل احداث مخازن و اجرای جوی و جدول و نهر
آماده سازی و تسطیح زمین جهت احداث مسجد مسکن کارکنان پردیسان
بهسازی ورودی  CNGمنظریه

 -5-6فعالیت های واحد تاسیسات
 -1-5-6جابجایی پایه ها
تعمیرات و نگهداری مستمر سیستم های روشنایی ،الکتریکی و مکانیکی پارک ها ،آبنماها ،میادین ،ساختمان
های متعلق به شهرداری و ...
جابه جایی پایه هایی که بر اثر آزادسازی معابر فرعی در مسیر راه قرار می گیرند.
جابجایی شبکه فشار متوسط و فشار قوی در بلوار دکتر ابوالبرکات
جابجایی شبکه فشار متوسط و فشار قوی در بلوار  17شهریور
 -2-5-6اجرای روشنایی
میادین صهری و غدیر
میدان جوان

جابجایی تیربرق در خیابان شهید صدوقی
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معاونت عمران

 -3-5-6طراحی و احداث روشنایی پارک ها و گلزارهای شهدا
پارک شهروند
پارک برج دستگرد
گلزار شهدای سیدمحمد(ع)
 -4-5-6احداث روشنایی معابر
بلوار شهید صدوقی ( 17اصله)
بلوار دکتر ابوالبرکات ( 25اصله)
بلوار  17شهریور ( 130اصله)
فاز اول بلوار چهارباغ الدر  -رفیوژ میانی ( 54اصله)
بلوار شهید رجایی ( 13اصله)
بلوار صفاییه
بلوار باغبان
بلوار پروفسور میردامادی
بلوار شمس تبریزی ( 20اصله)
بلوارشهید فهمیده ( 91اصله)
 -5-5-6احداث ،راه اندازی و بهره برداری از چراغ راهنمایی به منظور کنترل تردد در تقاطع
سه راه نبوی منش  -شهید فهمیده
بلوار شهید صدوقی  -کوچه مسجد نور

182

اجرای تاسیسات برق درخیابان  17شهریور

نورپردازی میدان قدس

آبنمای میدان  22بهمن

فصل هفتم:مناطق چهارگانه

مقدمه

مناطق چهارگانه

تاســیس شــهرداری در واقع نقطه عطف مدیریت و ساماندهی
شــهری به حساب میآید .شــهرداری که به نوعی وارث اداره
احتسابیه از دوران قاجار بود ،موظف شد که همگام با گسترش
و توسعه نیازهای شــهری به ایجاد تحول در ساختار و نوآوری
در خدمت رسانی شهری دست بزند .گسترش شهر از یک سو و
تنوع وظایف و اختیارات شهرداری از سوی دیگر باعث گردید
جهت رفاه حال شــهروندان و انتظام امور ،شــهر به چند منطقه
تقسیم گردد و اداره هر منطقه به شهرداری مربوطه سپرده شود.
امروزه شــهرداری های مناطق به عنوان بازوان اجرایی مدیریت
کالن شــهرداری به ارائه خدمات متنوع و گسترده ای از جمله
صــدور مجوز ســاخت ،تمدید مجوز ســاخت ،صــدور پایان
ساخت ،پاســخ به اســتعالمات ،نظارت بر پروژه های عمرانی،
ترافیکی ،شهرســازی ،زیباســازی ،فضای سبز ،خدمات شهری
و ...کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز و غیره را دارند.
طی چند سال اخیر با توجه به روند توسعه تکنولوژی و فناوری
اطالعات و ارتباطات ،شهرداری نیز برای ایجاد زیرساخت های
مورد نیاز یک شهرداری مدرن و الکترونیک دست به اقدامات
زیر بنایی مهمی زده است .در این راستا با بهره گیری از سیستم
هــای مکانیــزه در بخش هــای مختلف از جمله :سیســتم های
مکانیزه شهرســازی ،بایگانی الکترونیک و ..گام های اساســی
برای رسیدن به این مهم برداشته است.

بلوار شهید مدرس

 -1-7میزان تهیه و تنظیم پاسخ استعالمات به ادارات (آب ،برق ،گاز ،دفاتر اسناد رسمی،
بانک ها و )...
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مناطق چهارگانه

خیابان شهید صدوقی

 -2-7میزان بازدیدهای انجام شده توسط واحدهای شهرسازی مناطق چهارگانه

188

بلوار شهید آیت اله اشرفی

 -3-7میزان صدور پروانه در بافت هاي فرسوده
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مناطق چهارگانه

بلوار شهید بهشتی

 -4-7میزان صدور پروانه در واحد شهرسازی مناطق چهارگانه

190

 -5-7وضعیت صدور پایان کار ساختمان توسط واحد شهرسازي مناطق چهارگانه

191

مناطق چهارگانه

 -6-7میزان وصول عوارض توسط واحدهای كسب و پيشه (ریال)

 -7-7مجموع میزان وصول عوارض توسط واحدهای نوسازی (ریال)

192

توزیع فیش عوارض نوسازی

 -8-7میزان صدور گواهی عدم خالفی و تسویه حساب شهرداری

193

 -9-7میزان بودجه وصول شده ساليانه توسط واحدهای مربوطه (ریال)

 -10-7میزان بودجه پیش بینی شده (میلیون ریال)

فصل هشتم :سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

مقدمه
آتش نشــانان و ایستگاه های آتش نشــانی در جوامع امروزی جایگاه
ویژهای در امدادرسانی دارند .در ابتدا واژه آتش نشان به اشخاص اطالق
می شــد که صرفاً وظیفه اطفای حریق را بر عهده داشــتند ولی به دنبال
پیشرفت جوامع و نیاز جامعه به این امر ،به مرور ضوابط کلی عملیات های
نجات درون شــهری اعم از اطفای حریق و عملیات های امداد در زمان
وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر سیل ،زلزله ،سقوط از ارتفاع ،غرق شدن در
رودخانه و ...در زمره اقدامات و وظایف آتشنشانی قرار گرفت.

سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی

تاریخچه آتش نشانی در خمینی شهر :
طبق نوشته ها و گفته های برخی از صاحب نظران و اسناد موجود سابقه
آتش نشانی خمینی شهر به حدود  60سال قبل باز می گردد .بعضی زمان
تاســیس آتش نشانی در خمینی شــهر را به سال  1339هجری شمسی
نسبت می دهند و معتقدند آتش نشانی فعالیت خود را با یک دستگاه زیل
بنزین سوز آغاز نموده است.
آتش نشــانی خمینی شــهر تا ســال 1379در حد مقدورات به صورت
واحدی غیر مستقل زیر نظر شهرداری و در کنار سایر واحدهای وابسته
به شــهرداری در عرصه خدمت رســانی به همشهریان فعالیت داشته تا
اینکه درســال  1379در راســتای اجرای ماده  84قانون شــهرداری ها و
بند  15ماده  71قانون تشــکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی
کشوروانتخاب شهرداران مصوب  75/3/1اساسنامه "سازمان آتش نشانی
وخدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر " مشتمل بر  4فصل و  38ماده و
36تبصره و  103بند تصویب و به امضای وزیر کشور وقت رسید و هم
اکنون این سازمان متشکل از  4ایستگاه به شرح زیر می باشد.
 ایستگاه شماره یک  :میدان  22بهمن ابتدای خیابان امام جنوبی ایســتگاه شماره دو  :میدان قدس بلوار شهید مطهری ،جنب جمعیتهالل احمر
 ایستگاه شماره سه (ستاد فرماندهی و ساختمان اداری) :منظریه ،بلوارشهید عموشاهی روبروی خیابان پیمان
 ایستگاه شماره چهار :میدان شهدا بلوارشهیداشرفی ،ابتدای خیابان شهیدابراهیمی

 -1-8بودجه مصوب شده سازمان (میلیارد ریال)

اطفاء حریق سوله چوب
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 -2-8تعداد حریق و حوادث به تفکیک ماه و سال در شهر خمینی شهر

198

با توجه به نمودار ســری زمانی باال (برای وضوح بهتر از نمودار مقایســه ای استفاده شده است) مشخص می شود که
حوادث و آتش ســوزی ها از اردیبهشــت ماه روند صعودی خود را آغاز نموده و در مهرماه به وضعیت طبیعی خود
برمی گردد .لذا قطعا یکی از ماموریت های آتی ســازمان بررســی علل افزایش این حوادث در ماه های اعالم شــده
و یافتن راه های کاهش آن می باشــد .بررســی نوع خطر (حریق یا حادثه) و همچنین موقعیت مکانی آن می تواند از
اصلی ترین موارد مورد مطالعه باشد.

199

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 -3-8عملکرد سازمان بر حسب آمار تفکیکی آسیب دیدگان حادثه و حریق

200

با توجه به نمودار باال مشــخص می شــود که سازمان در نجات جان همشــهریان بر حسب توالی زمانی توانسته است
ساالنه رشد قابل توجهی را به دست آورد ،همچنین میزان فوتی ها نوسانات چندانی نداشته است.

 -4-8متوسط زمان رسیدن به محل حادثه (دقیقه)

اطفای حریق ناشی ازانفجارسیلندر گاز
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 -5-8فراوانی حوادث شهر خمینی شهر بر حسب نوع آن (مورد  /تعداد)

202

زنده گیری مارهای سطح شهر

بر اســاس نمودار باال مشــخص می شــود که بیشــترین فراوانی حوادث مربوط به گروه های حیوانات ،آسانسور و
محبوسی ،حریق ضایعات و مکان های متروکه ،تصادف  ،واژگونی و حریق خودرو بوده است.

حادثه سقوط درچاه
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 -6-8توزیع فراوانی حریق و حوادث

204

حادثه سقوط خودرو در کانال آب

در این نمودار عملکرد ســازمان به وضوح مشــخص است که بیشــترین عملیات های نجات در کمتر از  35دقیقه به
سرانجام رسیده است.

حضور آتشنشانان در صحنه برخورد دو کامیون در بلوار آزادگان
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 -7-8وضعیت خرید تجهیزات جهت به روزرسانی سازمان
خرید خودرو امداد و نجات دو منظوره (اطفائیه و امداد و نجات)
خرید دو دستگاه موتورسیکلت به همراه تجهیزات
خرید ست سنگین امداد و نجات جاده ای هولماترو

206

خرید ست امداد و نجات هولماترو

خرید خودروی ایسوزو و موتورسیکلت

خرید خودروی دو منظوره (امداد و نجات و اطفائیه)
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 -8-8آموزش های ارائه شده به شهروندان توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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آموزش دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در محل ایستگاه شماره - 4ایستگاه مخصوص آموزش

فصل نهم:سازمان اتوبوسرانی

مقدمه

سازمان اتوبوسرانی

ســازمان اتوبوســرانی خمینــی شــهر و حومه به عنــوان اصلی
تریــن و گســترده تریــن ســازمان خدماتــی موجود در شــهر
خمینی شــهر ،با تــاش در جهــت روزآمد کــردن و ارتقای
ســطح کیفی و کمی ســطح سیســتم حمل و نقل خــود ،نقش
عمــده ای را در جهــت کاهــش آلودگــی هــوا ،کاهش بار
ترافیکــی و تســریع در حمل و نقل عمومی شــهر ایفا می کند.
ایــن ســازمان درســال  1370بــر اســاس مــاده  84قانــون
شــهرداریها تاســیس گردیــد .در ابتــدای تاســیس ،ســازمان
تنهــا بــه ســه خط محــدود میشــد که با گذشــت زمــان ،بر
وســعت عملکرد آن افــزوده شــد .اهتمام به افزایــش کیفیت
و ایجاد رضایت نســبی در مردم از اهداف این ســازمان است.

-1-9اهم اقدامات انجام شده
نصب و تجهيز اتوبوس هاي سازمان به  GPSو راه اندازي سيستم كنترل ناوگان ()AVL
بازسازی بدنه و رنگ آمیزی  20دستگاه اتوبوس
تعمیر و سرویس روزانه  20دستگاه اتوبوس شامل تعمیرات فنی جزئی ،تعویض روغن و...
سرویس دهی روزانه  700سرویس اتوبوس
تجهیز مرکز خدماتی ،تعمیرگاهی و پشتیبانی سازمان در منطقه دوشاخ
راه اندازي اتوماسيون اداري جهت سهولت در مکاتبات اداری و صرفه جویی در مصرف کاغذ
صدور پروانه فعاليت و اشتغال ميني بوس ها و اتوبوس هاي درون شهري (روزانه  10پروانه)
اصالح ايستگاه هاي داخل ميادين و انتقال به نقاط ايمن جهت حفظ ايمني مسافران و كاهش ترافيك معابر
سرويس دهي رایگان مراسم مختلف ملي ،مذهبي (راهپيمايي ها ،نماز جمعه و شب هاي قدر)
سرويس دهي به شهروندان دانشجوی دانشگاه های اصفهان و صنعتي
بهبود سیستم شستشو و نظافت اتوبوس ها با به کارگیری حداکثری امکانات و ...
راه اندازي بازرسي مشترك كنترل خطوط سازمان اتوبوسراني _ تاكسيراني و نظارت بر حمل و نقل عمومي شهر
برگزاری جلسات ماهانه آموزشی و توجیهی برای کارکنان

بهره برداری از اتوبوس های بازسازی شده

سازمان اتوبوسرانی

 -2-9وضعیت خطوط حمل و نقل سازمان

212

بازسازی اتوبوس های فرسوده در مرکزپشتیبانی سازمان اتوبوسرانی

 -3-9تعداد مسافران جابه جا شده بر حسب نفر سفر

راه اندازی سیستم AVL

213

سازمان اتوبوسرانی

رونمایی از اتوبوس های بازسازی شده باحضوراستاندار ،امام جمعه و فرماندار وقت

214

اصالح ایستگاه های اتوبوس

فصل دهم:سازمان تاکسیرانی

مقدمه
سازمان تاکسیرانی

جامعه مطلوب بســتگی به عوامل متعددی دارد که در مجموعه
ای به نام شهر حضور و بروز می یابد .بر همین اساس باید برای
وســایل حمل و نقل عمومی که از لوازم و ضروریات هر شــهر
است جایگاه ویژهای در نظر گرفت .سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکســیرانی شــهرداری خمینی شــهر با تحت پوشش داشتن
بیش از دو هزار و  500دســتگاه انواع تاکسی ،بخش عمده ای
از حمل و نقل مســافر درون شــهری را بر عهــده دارد .همواره
ارتقای کیفیت این جایگاه هم از نظر خودرو و هم از نظر رفتار
رانندگان در سرلوحه برنامه های آتی این سازمان قرار دارد.

-1-10وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی در سال های  1392الی 1395

217

سازمان تاکسیرانی

تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز فرزندان کارکنان تاکسیرانی

 -2-10اهم فعالیت های انجام شده در سال های  1392و 1393

218

اجرای نرم افزار جامع تاکسیرانی و صدورکارت هوشمند رانندگان
شناسایی رانندگان نخبه و هنرمند و توسعه برنامه های ارتباطی با تهیه و توزیع نشریه سفیران شهر
تقویت بسیج سازمان با برگزاری مستمر جلسات شورای بسیج
برنامه ریزی اصولی و مدون جهت اجرای برنامه های ملی و آیینی
تجلیل از دانش آموزان ممتاز ،تقدیر از نخبگان ،هنرمندان و ورزشکاران ناوگان و تجلیل از رانندگان به مناسبت
روز حمل و نقل
اجرای مانور  22بهمن
دیدار با خانواده شهدا
برگزاری همایش آموزشی سفیران مهر
تشکیل نشست های هم اندیشی با مدیران تاکسیرانی استان
تالش در جهت نوسازی ناوگان شهری
ساماندهی وانت بارها

 -3-10اهم فعالیت های انجام شده در سال 1394
ساماندهی دریافت کرایه در خطوط به صورت نصب بر چسب و در تاکسی های تلفنی به صورت یکسان سازی
کرایه با نصب تاکسیمتر
ایجاد بانک اطالعاتی جامع از رانندگان و خودروهای آنها که با خرید و نصب سیستم جامع تاکسیرانی و صدور
کارت هوشمند رانندگان محقق گردید
شناسایی رانندگان نخبه و هنرمند و بسط و توسعه برنامه های ارتباطی با تهیه و توزیع نشریه سفیران شهر
تقویت بسیج سازمان با برگزاری مستمر جلسات شورای بسیج
برنامه ریزی اصولی و مدون جهت اجرای برنامه های ملی و آیینی
تجلیل از دانش آموزان ممتاز و تقدیر از نخبگان ،هنرمندان و ورزشکاران ناوگان و تجلیل از رانندگان به مناسبت
روز حمل و نقل
اجرای مانور  22بهمن
دیدار با خانواده شهدا به مناسبت هفته بسیج
برگزاری همایش آموزشی سفیران مهر
انتشار آگهی عمومی جهت واگذاری  3شرکت سرویس مدارس
تشکیل نشست های هم اندیشی خمینی شهر ،مدیران آژانس سرویس مدارس ،مدیران تاکسیرانی استان و رییس
شورای استان یزد

تیم فوتبال سازمان تاکسیرانی
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 -4-10اهم فعالیت های انجام شده در سال 1395
انتشار گاهنامه سفیران مهر
تجلیل از دانش آموزان ممتاز و شیشه نویسی و تجلیل از رانندگان به مناسبت روز حمل و نقل
نظارت بر تاکسی های تلفنی ،سرویس مدارس و امور بار شهری
عقد تفاهم نامه فی مابین اتحادیه تاکســیرانی کشــور و خمینی شهر و شــرکت راژان در زمینه اجرای نرم افزار و
هوشمندسازی عملیات سرویس مدارس
ســاماندهی وضعیت دریافت کرایه رانندگان خطوط و تغییرات اساســی در نحوه محاســبه کرایه و اجرای نظام
کورس ورودی در تاکسی های شهر
غربالگری  200راننده
نوســازی ناوگان تاکســیرانی با  200خودروی سمند و پژو و کسب رتبه دوم بازسازی در استان اصفهان و جذب
 30/000/000/000ریال تسهیالت بازسازی ناوگان تاکسیرانی و پرداخت به رانندگان تاکسی
بهره برداری از جایگاه  CNGواقع در منطقه دوشاخ
نصب تاکسیمتر بر روی  800دستگاه تاکسی
رونمایی از برچسب سرویس مدارس
برگزاری کالس های آموزشی ویژه رانندگان
شروع احداث ساختمان اداری جهت سازمان های تحت پوشش بازیربنای  2100مترمربع در  5طبقه
دیدار با خانواده شهدا و جانبازان

نوسازی ناوگان تاکسیرانی

فصل یازدهم:سازمان رفاهی تفریحی

سازمان رفاهی تفریحی

مقدمه
ســازمان رفاهی تفریحی شــهرداری خمینی شــهر با تصویب
وزارت کشور ،در سال  1391با عنوان سازمان رفاهی تفریحی
در خانه تاریخی مجیر تاســیس گردید .این سازمان در راستای
ایفــای وظایف ذاتی خــود ،مبنی بر تــاش در جهت ارتقای
جایگاه فرهنگی اجتماعی شهرستان ،از بدو تاسیس تالش نمود
تا توسعه فرهنگی را در کنار توسعه عمرانی شهرستان پیش ببرد
و در جهت تشکیل شهری پویا ،بانشاط و پیشرفته تالش نماید.

-1-11تعداد برنامه های نوروزی اجرا شده توسط سازمان (تعداد)

نمایش خیابانی نوروزی درخانه سرتیپ
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سازمان رفاهی تفریحی

نمایشگاه صنایع دستی ویژه نوروز درخانه تاریخی مجیر

224

پیک نوروزی

-2-11تعداد فعالیت های فرهنگی ،هنری و ادبی سازمان

شب شعر در خانه سرتیپ سدهی

225

سازمان رفاهی تفریحی

-3-11فعالیت های مجموعه های تحت پوشش سازمان (تعداد مورد)

226

برگزاری کالس های فرهنگی هنری ورزشی در باغ بانوان

-4-11تعداد جشن های بزرگ برگزار شده سازمان (تعداد مورد)

جشن والدت امام حسن (ع) در الدر

227

سازمان رفاهی تفریحی

 -5-11برگزاری جشن های محلی  -مناسبتی سازمان (تعداد مورد)

 -6-11نصب بنر های تبلیغاتی در سطح شهر (تعداد)

228

 -7-11همکاری با مراکز فرهنگی هنری و ورزشی سطح شهر توسط سازمان (تعداد) مورد)

 -8-11تعداد تابلوها ،بنرها و داربست های غیر مجاز جمع آوری شده توسط سازمان

229

سازمان رفاهی تفریحی

 -9-11تعداد مزایدات و مناقصات سازمان (تعداد)

 -10-11صدور مجوز نصب تابلوهای کسب و کار توسط سازمان (تعداد)

-11-11تعداد برنامه های ورزشی اجرا شده توسط سازمان (تعداد)

230

برگزاری همایش دوچرخه سواری

 -12-11سایر اقدامات
برگزاری برنامه های علمی از جمله رصد ستارگان ،اردوهای علمی ،خانه نجوم و ...

اجرای طرح های زیباسازی شهری از جمله نقاشی های دیواری ،ساخت المان ها و ...

برگزاری برنامه های رفاهی ویژه کارکنان شهرداری

231

سازمان رفاهی تفریحی

-13-11بودجه اختصاص داده شده به سازمان (میلیون ریال)

232

فصل دوازدهم:خدمات موتوری

سازمان خدمات موتوری

مقدمه
واحد خدمات موتوری شهرداری خمینی شهر به منظور خدمات
رسانی بیشتر در ســال  ۱۳۸۸ارتقا یافته و تبدیل به سازمان شد.
این ســازمان میکوشد تا با جایگزین نمودن ماشین آالت نوین
و کارآمــد ،گام مهــم و ارزشــمندی را جهت ارائــه خدمات
شــهری بردارد .این سازمان تالش دارد با اســتفاده از امکانات
و ارائه طرح های نوین و مبتکرانه خود ،شــهری زیبا با امکانات
گسترده ماشینی ایجاد نماید و به روند دیگر فعالیتهای عمرانی
اصالحی و خدماتی شهر سرعت بخشد.

 -1-12اهم فعالیت های انجام شده در سال 92
عملیات خاکبرداری و خاکریزی و زیرسازی باند کندرو بلوار عموشاهی (حدفاصل بلوار شهید حلوایی تا میدان
پردیس)
خاکبرداری مخزن آب پارک شهروند
عملیات تخریب و آزاد سازی بافت فرسوده در سطح شهر
ادامه عملیات عمرانی احداث منطقه گردشگری الدر

 -2-12اهم فعالیت های انجام شده در سال 93
عملیات خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی میادین امام حسن(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) جوی آباد
خاکبرداری و زیرسازی چهار راه مسجد نور واقع در بلوار شهید صدوقی
عملیات خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی میادین امام حسن(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) جوی آباد
خاکبرداری و زیرسازی چهار راه مسجد نور واقع در بلوار شهید صدوقی
عملیات آسفالت کنی ،خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی بلوار دکتر ابوالبرکات به طول  600متر
عملیات آسفالت کنی ،خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی میادین آیت اله صهری
عملیات خاکبرداری ،خاکریزی و اجرای زهکش چمن ورزشگاه قدس به مساحت  10000متر مربع
عملیات خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی اراضی تفکیکی کوی قدس
عملیات خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی میدان امام رضا(ع) به مساحت  6000متر مربع
عملیات آسفالت کنی ،خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی میدان امام علی(ع) دستگرد
عملیات آسفالت کنی ،خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی میدان معلم
عملیات آسفالت کنی ،خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی میدان قمر بنی هاشم(ع)

همکاری در اجرای عملیات عمرانی منطقه گردشگری الدر

235

سازمان خدمات موتوری

 -3-12اهم فعالیت های انجام شده در سال 1394
عملیات آسفالت کنی ،خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی بلوار  17شهریور به طول  700متر
عملیات آسفالت کنی ،خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی باند کندروی بلوار آزادگان
عملیات خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی خیابان سفیر امید
عملیات آسفالت کنی ،خاکبرداری و خاکریزی و زیرسازی میدان صفاییه
ادامه عملیات عمرانی منطقه گردشگری الدر و تامین ماشین آالت مورد نیاز

 -4-12اهم فعالیت های انجام شده در سال 1395
عملیات آسفالت کنی ،خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی احداث میدان ساعی
عملیات عمرانی پارک سالمت اندان شامل خاکبرداری و خاکریزی فضای سبز
عملیات آسفالت کنی ،خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی احداث و تکمیل بلوار شهید صدوقی
عملیات زیرسازی اراضی تفکیکی کوی صبا
عملیات خاکبرداری و خاکریزی و زیرسازی اراضی تفکیکی  Aشهرداری
عملیات خاکبرداری ،خاکریزی و زیرسازی بلوار شهید بهشتی شمالی به طول  600متر
عملیات خاکبرداری و بهسازی مادی و ادامه خیابان گاردر غربی تا بلوار سید اشرف
عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار شمس تبریزی جهت اجرای فضای سبز
عملیات خاکبرداری فاز اول پایانه مهربین به مساحت  3500مترمربع
ادامه عملیات عمرانی منطقه الدر ،تامین سنگ مالون مورد نیاز پروژه و تامین ماشین آالت مورد نیاز به
صورت مستمر

236

همکاری در احداث بلوار  17شهریور

 -3-12همکاری در جمع آوری زباله از درب منازل با تعداد دستگاه های خودروی حمل
زباله

 -4-12نظافت بلوارهای ســطح شهر با دستگاه های جاروی مکانیزه و جدول شوی
مکانیزه

 -5-12آبرسانی به فضای سبز سطح شهر با تانکر آب در یک دوره آبرسانی

آبرسانی به فضای سبز

237

سازمان خدمات موتوری

 -6-12حمل زباله و نخاله از محل جمع آوری به سایت بازیافت

238

جمع آوری و حمل زباله

 -7-12همکاری در تخریب موارد مربوط به بند  14ماده  55قانون شهرداریها

همکاری در تخریب های بند  14ماده  55قانون شهرداری ها

239

سازمان خدمات موتوری

 -8-12سایر خدمات ارائه شده در سازمان خدمات موتوری
سال :1392

همکاری در جمع آوری آبهای سطحی در مواقع بارندگی با تعداد  2دستگاه خودروی لجن کش

سال :1393

همکاری در جمع آوری آبهای سطحی در مواقع بارندگی با تعداد  2دستگاه خودروی لجن کش

سال :1394

الحاق  2دســتگاه کامیون کشــنده به ناوگان ســازمان جهت حمل زباله و نخاله در راستای صرفه جویی در هزینه
های سازمان و حذف پیمانکار
الحاق یک دســتگاه خودروی لجن کش به ناوگان و همکاری درجمع آوری آبهای ســطحی در مواقع بارندگی
با تعداد  3دستگاه خودروی لجن کش
بازسازی  13دستگاه خودروی ناکارآمد و بازگرداندن آنها به چرخه خدمات رسانی
تجهیز خودروهای ســازمان به دســتگاه  GPSبه تعداد  100دســتگاه جهت باال بردن راندمان و کنترل هر چه بهتر
ماشین آالت

سال :1395

همکاری در جمع آوری آبهای سطحی در مواقع بارندگی با تعداد  3دستگاه خودروی لجن کش
بازسازی  30دستگاه خودروی ناکارآمد و بازگرداندن آنها به چرخه خدمات رسانی
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الحاق دو دستگاه کامیون کِ شنده به ناوگان سازمان

فصل سیزدهم:شرکت باززنده سازی بافت فرسوده «مهربین»

شــرکت باززنده سازی
بافت فرسوده «مهربین»
مقدمه
شــرکت باززنده ســازی بافت فرســوده مهربین خمینی شهر
در ســال  1387با هدف خرید ،مرمت ،بهســازی ،نوسازی و
احیای ســاختمان های با ارزش ،فرسوده و تاریخی و تاسیس
مجتمع های اقامتــی جهانگردی و مدیریت اداره این مجتمع
ها ؛خرید و فروش واحد های مذکور و ...تاســیس گردید.

-1-13اهم فعالیت ها
سال 1392
مرمت خانه تاریخی سرتیپ سدهی
خرید زمینی با  1800مترمربع زیر بنا واقع در دوشــنبه بازار (مقابل مســجد دکتر ابوالبرکات) که سال های زیادی
متروکه بود و وجه بازار را نابسامان کرده بود.
سال 1393
تهیه مصالح و اجرای کف سازی و بدنه سازی محور دوشنبه بازار تحت عنوان «میدانگاه دوشنبه بازار»
سال 1394
ادامه عملیات بازسازی کاروان سرای دوشنبه بازار تحت عنوان مجتمع تجاری کاروان
سال 1395
مرمت و بازسازی عصارخانه واقع در چهارشنبه بازار

نمایی ازمجتمع کاروان قبل از آغاز عملیات عمرانی
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شرکت باز زنده داری بافت فرسوده مهربین

نمایی از بدنه مجتمع کاروان
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نمایی از مجتمع کاروان در زمان عملیات عمرانی

