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گزارش عملکرد شهرداری کمیجان
در سه ماهه اول سال1399

 14تیر روز شهرداریها و دهیاریها گرامی باد
روابط عمومی شهرداری کمیجان

نگاهی کوتاه به عملکرد شهرداری کمیجان در سه ماه اول سال 99

عملکرد واحد فنی و شهرسازی
پروانه هاي ساختماني صادره :
تعدادپروانه هاي
صادره

كل مساحت
زيربنا

كل واحدهاي
تجاري

مساحت واحدهاي
تجاري

تعدادكل واحدهاي
مسكوني

مساحت كل واحدهاي
مسكوني

 22فقره

4989مترمربع

5

183

22

4806

عملكرد كميسيون ماده :100
عنوان

تعداد پرونده مطرح شده

تعداد آراء صادره

تعداد جلسات

كميسيون بدوي ماده 100

10

10

3

كميسيون تجديدنظر ماده 100

9

0

0

ردیف

عنوان

تعداد

1

پرونده در دست اقدام ماده صد

16مورد

2

پرونده های در دست اقدام جهت صدور پروانه

 4مورد

3

پرونده های مطروحه در كميسيون ماده پنج استان

 3مورد

4

تعداد پرونده های در دست اقدام کمیسیون ماده  5استان

0

5

پرونده های سطح شهر تشکیل شده

22مورد

6

پرونده تفکیکی

3مورد

8

تعداد نامه های پاسخ داده شده

81مورد

9

تعداد استعالمات پاسخ داده شده

23مورد

10

تعداد استعالمات ارسال شده

23مورد

11

تعداد بازدیدهای انجام شده

20مورد

12

اخطارهای صادر شده (صدور اخطار جهت ساخت وسازهای غیرمجاز)

37مورد

13

صدور پایان کار ساختمان

0

14

صدور گواهی عدم خالف ساختمان

 15مورد

بررسی تخلفات اعالم شده توسط ناظرین نظام مهندسی

0

عملکرد واحد عمران

تعریض وجدولگذاری کوی یاسین  400 :مترطول

جدولگذاری خیابان ظهیرآبادبه طول  300متر
مزایای اجرای طرح :

رفع معضل بهداشتی خیابان ظهیرآبادرفع معضل آب کشاورزان پایین دست خیابان ظهیرآبادساماندهی خیابان ظهیرآبادبا اجرای این طرح فضای سبز در قسمت جنوبی حسن آباد و منازلمسکونی در قسمت شمالی حسن آباد واقع و جدا می گردند .

تعریض وجدولگذاری کوی صداقت  150:مترطول

مناسب سازی پل کوی امید  45 :مترطول

اجرای سنگ کف و مالون در پارک های سطح شهر

پیاده روسازی جنب آرامستان  500:مترمربع

اجرای دیوار ساحلی کوی صداقت  50 :مترطول

اصالح کف جداول در خیابان امام خمینی (ره)  1400 :مترطول

پروژه در دست اقدام :
مناسب سازی ورودی از سمت میالجرد جهت احداث بلوار
پروژه در دست اقدام  :آغاز عملیات پروژه بام کمیجان (زیرسازی اولیه)
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عملکرد واحد فضای سبز
-1لوله گذاری در مسیر های مختلف برای انتقال آب فضای سبز به طول
 12کیلومتر
-2تعویض تجهیزات آبیاری قطره ای(شلنگ و تیپ) در میادین و بلوارها
وپارکها
-3گلدانی کردن گلهای دائمی (گل محمدی) به تعداد  3000اصله در
گلخانه شهرداری
-4کاشت انواع گلهای فصلی (گل آهار ،جعفری ،خورشیدی  ،اطلس) در
گلخانه شهرداری
-5راه اندازی سیستم چاه آب آرامستان کمیجان و ایجاد بستر مناسب برای
تانکر آب
-6علف زنی و چمن زنی
-7همکاری با ادارات و مدارس جهت تحویل گل
-8فرم دهی درختان توت زینتی در خیابان شهید حجازی و آب نمای
میدان شهرداری
-9راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای در برخی نقاط فضای سبز
-10کاشت نهال و هرس درختان در تفرجگاه حسن آباد
-11تعویض خاک و خاکریزی گلدانهای محله قلعه  ،بلوار فخرالدین
عراقی  ،پارک علی قلی بگ و کاشت گلهای فصلی
-12بیل زنی بلوارها و جزیره ها و میادین و پارک نشاط
-13استفاده از پساب استخر در فضای سبز شهری
 -14گلدانی کردن گلهای فصلی (اطلسی  ،آهار  ،جعفری) به تعداد
50هزار اصله
-15سمپاشی وکوددهی گلهای فصلی ودائمی در سطح شهرو گلخانه
-16سم پاشی درختان سطح شهر در دو مرحله

عملکرد واحد خدمات شهری

عملیات تنظیف و جمع آوری :

 .1تنظیف سطح شهر و شستشوی معابر به صورت روزانه

 .2جمع آوری زباله ها ونخاله های رها شده درزمین های فاقد حصاربه
صورت روزانه

 .3جمع آوری پسماند خانگی به صورت روزانه(حدودا  7تن)

 .4پاک سازی داخل جداول وجمع آوری لجن های جداول

 .5گندزدایی وضد عفونی معابر وتجهیزات با همکاری گروهای جهادی
 .6جمع آوری الستیک های فرسوده ازمقابل آپاراتی ها هرهفته

 .7تنطیف آرمستان کمیجان /محله سراب/محله انار/محله عیسی اباد

. .8تنظیف وشستشوی مقابل مصال ی نمازجمعه جهت برگزاری نماز عیدفطر

 .9عملیات الیروبی (چاه حمام قدیمی انار واصالح دهانه چاه  ،کوی الله زار
و انتهای جوی آب کشاورزی در کوی الله)

 .10جمع آوری زباله های رها شده در استخر قنات حسن آباد وتنظیف
محوطه

 .11رفع آبگرفتگی درزمان بارندگی

 .12جمع آوری پایه ها ووسایل اضافه درسطح شهر ازقیبل پایه تابلوهای وپایه

بنرهای فاقد استفاده وشکسته وجمع آوری وسایل اضافه شهربازی
عملیات ترمیمی و اصالحی :

 -1پرکردن چاله بوجود آمده درخیابان معلم/پرکردن شفته آهک درپیاده رو
واقع در 19بهمن به دلیل فرورفتگی

 -2لکه گیری بابتن درسطح شهر

 -3بازدید وترمیم ستهای ورزشی موجود درسطح شهر وترمیم آنها( 3مورد
ترمیم)

 -4رفع نواقص ساختمان کشتارگاه /گندزدایی سالن کشتار دام

 -5جوشکاری تابلومعابر وعالئم راهنمایی رانندگی که براثر باد شدید شکسته

شده بود (مقابل ترمینال /دورمیدان قمربنی هاشم ورودی ازسمت انار )وترمیم

پایه های تبلیغاتی /پایه پرچم های ورودی ازسمت همدان

 -6ترمیم سطل های مکانیزه 10مورد /جوشکاری سبد زباله( 2مورد)

 -7ترمیم دریچه های شکسته درسطح شهر/ترمیم درب کشتارگاه /نصب توری

مقابل پل عرضی خیابان 19بهمن

 -8جوشکاری پل میدان معلم /دریچه ابتدای جاده فریس آباد /دریچه آب
نما میدان شهرداری /درب آرمستان محله عیسی آباد

 -9اصالح لوله فضای سبزدر خیابان شهرداری /نسترن یکم/خیابان شهید اسدی
نیا

-10

ترمیم دریچه های پل درمحله عیسی آباد 4مورد /نصب توری در پل

-11

اصالح پل کوی عدالت/نصب پل کوی نیایش ازسمت بلوار/نصب پل

عرضی کوی غدیر 3مورد

درانتهای کوی صفا /نصب پل ابتدای کوی شهید تجلی از سمت بلوار آیت اله

ملیحی

-12
-13
-14
-15

اصالح آب کشاورزی درمیدان شهرداری

نصب تابلو عالئم در بلوار شهید سپهبد سلیمانی
ترمیم کف پوشهای پارک شهرداری

جوشکاری دریچه پل سراب /ترمیم دریچه کوی قائم /جوشکاری پل

کوی آتش نشانی
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-16

ترمیم پل های بتنی ریخته شده درمحله سراب /خیابان شهید

اسدی نیا/کوی پاسداران /خیابان شهید کوخایی ابتدایی کوی ولیعصر /

خیابان شهید حسنی
-17

ترمیم دریچه های آرمستان محله انار /محله سراب /تعویض فلکه

-18

نصب صفحه ستون در حوزه علمیه میرزا اصغر رجیل(5عددصحفه

-19

ترمیم تابلو پارک شهرداری ونصب پل ورودی جهت سهولت

-20

نصب پل ابتدای کوی بهاران واصالح دریچه آب

آب جهت جلوگیری ازهدر رفتن آب

ستون )/نصب تابلو معابر که کنده شده بود
دررفت وآمد عابرین
عملیات زیباسازی :

 .1رنگ آمیزی جداول درسطح شهر (بلوار مصطفی خمینی /بلوار
عبدالنبی وفسی جدول کارشده خیابان 19بهمن و خیابان سپاه )

 .2نصب بنر وفضاسازی به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی
سایر اقدامات :

 .1همکاری با هیت مکتب الحسین(ع) جهت برگزاری کارواش سالمت

واجرای سرود خیابانی

 .2اخطار سد معبر درسطح شهر(22مورد)/اخطاربه ساخت وسازهای
غیرمجاز (15مورد)

 .3اجرای طرح فاصله اجتماعی با همکاری گروهای جهادی در مقابل

نانوایی ها وکافی نت ها

 .4نصب پایه چراغ در جزیره میدان فخرالدین عراقی (6مورد)

 .5همکاری با ناحیه مقاومت بسیج جهت حمل مصالح که به منازل

درحال ساخت( 3مورد )

 .6زنده گیری سگهای ولگرد درسطح شهر 5مورد

 .7تولید وتوزیع دستکش های یکبار مصرف باهمکاری گروه جهادی
شهید منصور مرادی

 .8نصب شیروانی های سایبان غسالخانه
 .9شن ریزی درخیابان شقایق سوم

 .10مناسب سازی پیاده رو درخیابان شهید اسدی نیا ومحله عیسی اباد

	.11کاتر زنی آسفالت درکوی غدیر محله عیسی آباد جهت ایجاد جزیر/
دور برگردان میدان امام حسین (ع)/جزیره علی قلی بیگ /کوی غدیر

جای جدول

 .12بتن ریزی اطراف ساختمان غسالخانه وجمع آوری زباله های ونخاله
های رها شده اطراف ساختمان

 .13نصب لوله های فضای سبز رها شده در جداول سطح شهر به بدنه

جدول خیابان شهید حجازی /خیابان پاسداران
 .14راه اندازی فواره های میدان معلم

 .15حمل وانتفال مصالح وتجهیزات به پیمانکارهای شهرداری
 .16شستشوی جداول سطح شهر

 .17اجرای دوربرگردان میدان امام حسین (ع) ولچکی درمحله علی

قلی بیگ در راستای مصوبات شورای ترافیک ونصب تابلوهای راهنمایی

رانندگی

 .18نصب پایه چراغ درلچکی محله علی قلی بیگ ونصب تابلوهای
راهنمایی رانندگی

 .19خاکریزی داخل لچکی های کارشده درمحله عیسی آبادونصب
تابلوهای عالئم راهنمایی رانندگی

عملکرد واحد حقوقی

عملکرد واحد درآمد

شرح اقدامات حقوقی

تعداد
پرونده

پرونده در حال
رسیدگی

تعدادپرونده
مختومه

دعاوی مطروحه در دادگاه ودیوان

7فقره

 5فقره

2فقره

دعاوی مطروحه در شورای حل
اختالف
دعاوی مطروحه در هیات حل اختالف
استان
جمع کل

درآمدها (بهار)99

ردیف

1

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمد مستمر)

5/035/176/091ریال

2

درآمد ناشی از عوارض اختصاصی

1/218/654/000ریال

 35فقره

 12فقره

 23فقره

3

بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

 798/604/058ریال

2فقره

2فقره

-----------

5

اعانات و هدایا و دارائیها

1/025/914/502ریال

 46فقره

 19فقره

 27فقره

4
6

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
سایر منابع تامین اعتبار
جمع کل

411/843/116ریال

 6/597/978/000ریال

 15/088/169/767ریال

عملکرد واحد ماشین آالت
 -1مخلوط ریزی و تسطیح کوچه ها  13 :مورد
-2حمل خاک به بام کمیجان  4000 :تن
-3تسطیح پیاده روهای فاقد کف پوش  8 :مورد
-4قرارداد کار با گریدر 26 :ساعت
-5قرارداد کار با غلطک  12 :ساعت

-6برداشت فونداسیون  13 :مورد
-7الیروبی مسیر سیالب  3 :مورد
 -8برداشت مخلوط از معدن و دپو 18 :هزار تن
-9برداشت ماسه از رودخانه با مجوز  5 :هزار تن
-10براداشت خاک  500 :تن

-11حمل شن و ماسه از کارخانه  50 :سرویس
-12حمل سنگ از تلخاب  12 :سرویس
-13شستشوی معابر در صورت نیاز
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عملکرد آتش نشانی
 -1اطفای حریق واحد صنفی آرایشگاه  1 :مورد

-5اطفای حریق باغات  4 :مورد

-3اطفای حریق پارکینگ  1 :مورد

-7مارگیری از منزل  1 :مورد

-2اطفای حریق انباری  3مورد

-4اطفای حریق علفهای خشک  23 :مورد

-6اطفای حریق انباری یونجه  1 :مورد

