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با رعض سالم و ادب و احترام
و اما چند جمله روی سخن با مردم خوب ،با صفا ،آگاه و فرهیخته شهر شاهدیه:
خوشبختانه شما سالهای زیادی تجربه شهر شدن و فعالیتهای شهری داشتهاید و فراز و
نشیبهای کار شهرداری در اینگونه مناطق شهری را بخوبی میشناسید.
در دوسال گذشته که توفیق خدمت به شما مردم خوب ،از جانب خداوند به من
هدیه شد ،در سایه الطاف و همراهی شما اهالی صادق و صمیمی و به لطف همکاری
مجدانه تمام همکاران ،اعضای محترم شورای اسالمی شهر شاهدیه ،امام جمعه محترم و سایر مسئولین استان توانستیم بسیاری از برنامهها ،آرمانها و پروژههای
عمرانی ،خدماتی ،فرهنگی و اجتماعی را به نحو مطلوب پیش ببریم .تالش اینجانب بدین گونه بوده که در کنار خدمات عمرانی و بهسازی محیط شهری به
برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیز توجه داشته باشیم و در هر برنامه مالحظات بومی و پیشینه تاریخی و اولویتها و نیازهای طبقات مختلف مردم در نظر گرفته
شود  .آمار و آثار این فعالیتها اکنون پیش چشم شماست و نیاز به ذکر مجدد ندارد .
امیدوارم اقداماتی که در قالب انجام وظیفه به قصد خدمت به خلق واطاعت از فرمان الهی و منویات مقام معظم رهبری و دولت خدمت گزار
در این شهر به عمل آوردهایم،

مورد قبول شما مردم عزیز و موجب رضای خداوند نیز باشد و به قول حافظ :

ما بدا ن مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر شیپ نهد لطف شما گامی چند

یا علی مدد
سید علی میرنژاد ـ شهردار شاهدیه
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 واحد عمران 
اهم پروژه های انجام شده

 زیرسازی و آسفالت معابر زیر  1متر شهر  6313646متر مربع
 زیرسازی و آسفالت معابر باالی  1متر شهر  338371متر مربع
 مجموع پخش آسفالت در شهر شاهدیه  31693946مترمربع

8

 اصالح زیرسازی ،سنگ جدول و آسفالت خیابان امام

9

 زیرسازی و آسفالت کوچه درخشان
 زیرسازی و آسفالت کوچه های خورشید و مهتاب
 زیرسازی و آسفالت کوچه واعظ
 زیرسازی و آسفالت کوچه شهید علیرضا میرجلیلی
 زیرسازی و آسفالت کوچه خاتم و فرعی ها

11

 زیرسازی و آسفالت کوچه امام حسین
 زیرسازی و آسفالت کوچه ایمان
 زیرسازی و آسفالت کوچه تابش
 زیرسازی و آسفالت خیابان صنعت
 زیرسازی و آسفالت کوچه هما




11

 زیرسازی و آسفالت خیابان گلزار
 زیرسازی و آسفالت کوچه سرو
 زیرسازی و آسفالت کوچه نگین
 زیرسازی و آسفالت کوچه جوادیه
 زیرسازی و آسفالت قسمتی از بلوار مدرسی

12

 زیرسازی و جدول گذاری بلوار امام علی (ع)

 زیرسازی و آسفالت قسمتی از بلوار دانشوران حدفاصل میدان دانش و شاهد

13

 زیرسازی و آسفالت خیابان جواداالئمه و فرعیات آن
 زیرسازی و آسفالت کوچه های فرعی خیابان قدس
 زیرسازی و آسفالت کوچه های فرعی خیابان نور
 روکش آسفالت کوچه ولیعصر
 روکش آسفالت کوچه امام جعفر صادق
 روکش آسفالت کوچه فیضیه و ابوالفضل
 روکش آسفالت خیابان محمدیه




14

 روکش آسفالت کوچه شهید علی اصغر میرجلیلی
 روکش آسفالت کوچه شهید محمدرضا میرجلیلی
 روکش آسفالت خیابان جهاد
 روکش آسفالت خیابان مهدیه
 روکش آسفالت حدفاصل تقاطع مدارس و خیابان سلمان
 روکش آسفالت خیابان سلمان
 روکش آسفالت خیابان اباذر
 زیرسازی و آسفالت خیابان بهاران
 زیرسازی و آسفالت کوچه باغ خواجه و فرعیات آن

15

 زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت کوچه مرغداری
 زیرسازی جدول گذاری و آسفالت بلوار کاروانسرا
 زیرسازی و آسفالت کوچه شماره  3دیانت
 زیرسازی و آسفالت خیابان قیام
 زیرسازی و آسفالت کوچه دانش
 زیرسازی و آسفالت محوطه درمانگاه امام حسین گردفرامرز

16

 زیرسازی و آسفالت تقاطع و میدان فرهنگ
 زیرسازی و آسفالت تقاطع و میدان جواد االئمه (ع)
 روکش آسفالت کوچه گلستان
 زیرسازی و آسفالت کوچه امام علی (ع)
 زیرسازی و آسفالت خیابان رزمندگان
 تکمیل زیرسازی و آسفالت خیابان وحدت جنوبی
 تکمیل زیرسازی و آسفالت کوچه غنچه
 زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت کوچه ابتکار
 زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت کوچه دست آورد
 زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت کوچه کار
 زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت کوچه جویبار
 تکمیل زیرسازی و آسفالت خیابان کاروانسرا

17

 زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت کوچه ایثار
 زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت کوچه خانواده
 تعریض خیابان قیام و قسمتی از تقاطع فرهنگ و اندیشه
 روکش آسفالت کوچه شهید احمد سلطانی
 روکش آسفالت کوچه شهید هدایت ومسعود سلطانی
 زیرسازی و آسفالت کوچه طلوع

18

 تکمیل قسمتی از بلوار صاحب الزمان جنوبی

 زیرسازی و آسفالت کوچه تالش

 زیرسازی و آسفالت خیابان اقتصاد و فرعی ها

 زیرسازی و آسفالت خیابان نو آوران

19

 زیرسازی و آسفالت خیابان بهزیستی و فرعیات آن
 زیرسازی و آسفالت خیابان مسکن مهر
 زیرسازی و آسفالت کوچه نهضت
 زیرسازی وآسفالت کوچه ارمغان
 زیرسازی و آسفالت کوچه شقایق
 زیرسازی و آسفالت کوچه پرستار
 زیرسازی و آسفالت کوچه معراج
 زیرسازی و آسفالت کوچه پوریای ولی
 زیرسازی و آسفالت کوچه شهیداسالمپور

21

 زیرسازی و آسفالت فاز دوم بلوار کشاورز

 زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت خیابان ورودی میدان میوه و تره بار

21

 زیرسازی و آسفالت پارکینگ و کوچه شقایق
 زیرسازی و آسفالت خیابان نصر
 زیرسازی و آسفالت خیابان جنب حسینیه سید الشهدا
 تکمیل آسفالت ورودی شاهدیه از سمت بلوار فقیه خراسانی
 آسفالت اتصال بلواروحدت شمالی به بلوار کشاورز
 تکمیل اصالح سنگ جدول بلوار33بهمن
 اصالح تقاطع خیابان نصرت آباد با بلوار وحدت شمالی

22

 زیرسازی و آسفالت فاز دوم بلوار صاحب الزمان شمالی

23

 پیاده روسازی در معابر شهر شاهدیه به طول  68888مترمربع
 پیاده روسازی بلوار وحدت شمالی
 پیاده روسازی بلوار دانشوران
 پیاده روسازی بلوار سرگرد سامعی و بلوار یاد آوران

24

 پیاده روسازی بلوار ورودی از سمت بلوار فقیه خراسانی
 پیاده روسازی خیابان امام

25

 پیاده روسازی خیابان کوشش و اندیشه
 پیاده روسازی فاز اول و دوم خیابان گلبهار و جانبازان
 پیاده روسازی فاز اول بلوار سعادت
 پیاده روسازی فاز اول بلوار کشاورز
 تحویل موزائیک به درخواست کنندگان

26

 اجرای بیش از  8888متر مربع دیوار پیش ساخته جهت زیبا سازی و ساماندهی معابر شهر

 بازید از مناطق مشترک بین محدوده شهرهای مجاور و پیگیری پروژه ها

27

 تکمیل پارک والیت به مساحت  1888متر مربع
 تکمیل پارک ارکیده به مساحت  6888متر مربع
 تکمیل بوستان سالمت به مساحت  9888متر مربع

28

 احداث پارک خانواده؛ فاز  8به مساحت  3688متر مربع
فاز  3به مساحت  3688متر مربع
 احداث پارک بانوان شاهدیه به مساحت  1688متر مربع
 ساماندهی پارک گلها  83888متر مربع
 احداث میدان ورزش به مساحت  9888متر مربع

29

 خرید و نصب  6ست بازی کودکان

 ساماندهی میدان توحید

 ساماندهی میدان حضرت مهدی (عج)

31

 ایجاد بیش از  88888متر مربع فضای سبز در بلوار ها و خیابان های شهر
 سم پاشی  78هکتار فضای سبز در دو نوبت
 کود دهی  96888متر مربع فضای سبز

31

 چمن زنی  6888متر مربع در  1نوبت در طول سال
 ساخت بیش از  388عدد دریچه و خرید بیش از 9688حلقه لوله سیمانی
جهت پوشش انهار و مسیر های آب
 هرس  36هکتار فضای سبز سطح شهر
 تکمیل ساخت مخزن  9888مترمکعبی
 طرح بیش از  18پرونده در کمیسیون ماده 7

32

 پروژه شهرک شهید صدوقی
 خط اصلی 8788متر
 خط دوم 388متر
 خط لوله مخزن 9888متر مکعبی شهر شاهدیه
 لوله گذاری بلوار صاحب الزمان جنوبی خط اصلی  3888متر

33

ـ تکمیل قسمتی از محوطه قلعه ابرندآباد
ـ تکمیل کف سازی و بدنه سازی کوچه زورخانه ذوالفقار
ـ تکمیل کف سازی و بدنه سازی کوچه زینبیه
ـ تکمیل پارکینگ مسجد جامع گردفرامرز

34

ـ طراحی المان شهری میدان میدان ورزش
(عج)

ـ طراحی و اجرای المان شهری میدان حضرت مهدی
ـ طراحی المان میدان جواد االئمه

35

ـ نصب بیش از  688عدد تابلو و عالئم ترافیکی در سطح شهر
ـ خرید و نصب  63چراغ راهنمایی در تقاطعهای سطح شهر
ـ نصب  93عدد تابلو  LEDمعلق
ـ باز سازی و نصب  36عدد ایستگاه اتوبوس
ـ خط کشی طولی بیش از  33888متر معابر و خیابانهای شهر

36

ـ رنگ آمیزی  86888متر از جداول معابر سطح شهر
ـ برگزاری و شرکت در جلسات شورای ترافیک استان و شهرستان ( 83مورد)

37

 تکمیل طراحی نقاط حادثه خیز طراحی تقاطع خیابان یادآوران با کارگر طراحی تقاطع بلوار آیت ا ...مدرسی با خیابان شهید قندهاری طراحی و اجرای تقاطع بلوار وحدت شمالی با خیابان نصرت اباد طراحی و اجرای تقاطع بلوار وحدت شمالی با بلوارکشاورز -طراحی و اجرای تقاطع روبروی دانشگاه پیام نور

38

 طراحی و اجرای تقاطع جنب مسجد جواداالئمه طراحی و اجرای تقاطع خیابان اندیشه با خیابان فرهنگ -طراحی تقاطع خیابان رزبرگ با سرگرد سامعی

39

-3تکمیل طراحی پارک محوطه جنب آب انبار نصرت آباد
-9طراحی تقاطع بلوار سعادت به بلوار صاحب الزمان
-3طراحی محوطه پارکینگ و مجتمع تجاری خیابان امام
-6طراحی و اجرای اتصال میدان صاحب الزمان به زیارتگاه شیخ محمد سلطان
-6طراحی بدنه سازی و کف سازی محور بافت قدیم نصرت آباد
-7طراحی و اجرای میدانهای احداثی
 -1طراحی و آغاز به کار پارک بانوان
-3طراحی پارک حاشیه ای بلوار فقیه خراسانی
-88طراحی محوطه اطراف مسجد جامع ابرندآباد

41

-88طراحی اتصال بلوار سعادت به بلوار والیت
-83طرح ساماندهی محور واکف
-89طرح ساماندهی زمین های کشاورزی
 -83طرح اصالحی اتصال خیابان امام و ضلع غربی
قبرستان گردفرامرز
-86طراحی رفوژ گذاری خیابان یاد آوران و شاهد
 -86طراحی رفوژ گذاری خیابان امام ابرند آباد
 -87بازنگری طرح تقاطع فاطمیه و مطالعات
تقلیل عرض خیابان وحدت
 -81اصالح هندسی تقاطع خیابان صنعت
 -83تهیه طرح گردشگری شهر شاهدیه
 -38طراحی ساماندهی قلعه ابرند آباد و محدوده پیرامونی

41

 -تحویل لوله سیمانی و پلی اتیلن به درخواست کنندگان با اولویت معابر با کاربری مسکونی

 -حفر 63حلقه چاه جذبی جهت دفع آبهای سطحی در معابر شهر شاهدیه

42

ـ روشنایی بلوار کشاورز با مشارکت شرکت توزیع برق
ـ روشنایی بلوار دانشوران با مشارکت شرکت توزیع برق
ـ جابجایی تیرهای برق در مسیر خیابان امام خمینی ابرند آباد
ـ جابجایی تیرهای برق در مسیر خیابان فرهنگ
ـ تحویل 36عدد پایه چراغ به شرکت توزیع برق جهت جابجایی در معابر شهر
ـ تحویل  98عدد پایه چراغ به شرکت توزیع برق جهت توسعه شبکه روشنایی ونصب در معابر شهر

43

 روابط عمومی و فرهنگی 
فعالیتهای فرهنگی اجتماعی شهرداری شاهدیه
8ـ دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد جهت پیگیری مسائل شهر شاهدیه
3ـ کمک به کتابخانه های عمومی شهرشاهدیه
9ـ برگزاری جشن بزرگ جهادگران عرصه علم کار تولید
3ـ مساعدت به زورخانه های شهر
6ـ برگزاری مراسم جشن و نورافشانی اعیاد شعبان ،غدیر و33بهمن
6ـ استقبال از میهمانان نوروزی و چاپ نقشه راهنمای مسافران

44

7ـ دیدار با استاندار و سایر مسئولین استان جهت پیگیری مسائل و مشکالت شهر

 1ـ دعوت از نماینده مردم یزدواشکذر درمجلس شورای اسالمی برای بازدید از مناطق مختلف شهر وآشنایی با مشکالت تولید کنندگان

45

3ـ مساعدت به سازمان اتوبوسرانی یزدوحومه جهت سرویس دهی سطح شهر
88ـ برگزاری جلسات هم اندیشی مردم با شهردار و شورای اسالمی شهر برای رفع مشکالت محلههای مختلف به صورت دورهای

 88ـ بازدید از مناطق مختلف شهر به صورت دوره ای و مالقات عمومی مردمی به صورت هفتگی
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83ـ تزئین و فضا سازی شهر در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی
89ـ شرکت در جلسات ستاد دهه فجر و همکاری در برگزاری راهپیمایی  33بهمن و89آبان و روز قدس و.....

83ـ اجرای نقاشی دیواری جهت زیبا سازی معابر شهر
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86ـ ساخت کلیپ معرفی شهر شاهدیه و پخش در شبکه های تلوزیونی 86ـ همکاری در برگزاری مسابقه کتابخوانی رضوی و اهداء جوایز

87ـ تجلیل از تعدادی از جانبازان شهر شاهدیه به مناسبت روز جانباز
81ـ تجلیل از خانواده های محترم شهدا و ایثارگران در مناسبت های مختلف
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83ـ هماهنگی جهت برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر علی سلطانی و افتتاح دبیرخانه ستاد بزرگداشت

 38ـ دیدار با مدیر کل و معاونین صدا و سیمای مرکز یزد جهت پیگیری پوشش های خبری شهر شاهدیه
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38ـ پخش برنامه زنده ویژه نوروز از شبکه استانی

 33ـ دعوت از معاون دادستان کل استان جهت پیگیری مشکالت شهر

 39ـ برگزاری نماز جماعت روزانه و مراسم زیارت عاشورا

33ـ برگزاری مراسم روز هوای پاک و روز زمین پاک با همکاری مدارس

51

36ـ برگزاری مراسم زنگ مهر در مدارس شهر به مناسبت بازگشایی مدارس
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36ـ برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا (س)
37ـ درج مطالب ویژه شهرداری در نشریات و سایت های مختلف
31ـ همکاری در برگزاری همایش دوچرخه سواری به مناسبت عید غدیر
33ـ کمک به سازمان آتش نشانی یزد بابت ارائه خدمات و اطالع رسانی
98ـ همکاری و مساعدت با سایر سازمانها ،ادارات ،ارگانها و گروههای مردم نهاد در مناسبتهای مختلف
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98ـ همکاری ومساعدت در برگزاری یادواره شهدای شاهدیه در سال های مختلف
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تیم های ورزشی شهر

53

 99ـ برگزاری هفدهمین اجالس بین المللی تجلیل از پیرغالمان و خادمان حسینی
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93ـ برگزاری مسابقه کتابخوانی ازکتاب قرارگاه ایمان نوشته حجت االسالم دهقان نیری
96ـ بازدید از پژوهشکده نانوساختار دانشگاه پیام نور
96ـ نشست با مسئولین اداره اوقاف جهت توسعه و بهره برداری مناسب از اماکن موقوفه شهر شاهدیه
97ـ چاپ وهدیه تقویم زباله در سطح شهر جهت فرهنگ سازی و اطالع رسانی جمع آوری زباله
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93ـ تشکیل میز خدمت ویژه هفته دولت با حضور مسئولین شهرستان در نماز جمعه
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38ـ برگزاری مراسم روز زمین پاک و تجلیل از پاکبانان شهر

 38ـ بازدید از تاالب پساب و دعوت از مسئولین استان و شهرستان جهت پیگیری مسئله فاضالب
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33ـ دعوت ازمسئولین استان جهت آشنایی با مسائل و پیگیری مشکالت شهر
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39ـ تجلیل از خبرنگاران شهر به مناسبت روز خبرنگار

33ـ نشست های خبری به مناسبت های مختلف و انجام مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی
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36ـ مساعدت به برگزاری جشن میالد امام حسن مجتبی (ع) و سوم خرداد
36ـ مساعدت به برگزاری مسابقات قرآنی والیت علوی شاهدیه
37ـ مساعدت به کانون های فرهنگی مساجد در مناسبت های مختلف
31ـ برگزاری جشن بزرگ غدیر در سالن آمفی تئاتر قلعه ساسانی ابرندآباد
33ـ تهیه برنامه ها و مصاحبه های رادیویی در شهرداری و سطح شهر
68ـ برگزاری نمایشگاه عکس شاهدیه در حاشیه مراسمات مختلف شهر
68ـ مساعدت به برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) و جلسات قرآن کریم
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63ـ دیدار با رئیس جدید دانشگاه یزد و پیگیری مسائل مربوط به دانشگاه پیام نور

 69ـ برگزاری جشنواره مهردانه با همکاری گروه دستان و مجموعه بومگردی بابا خداداد
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63ـ برگزاری جشن گرامیداشت روز معلم

66ـ بازدید دوره ای از کتابخانههاو شرکت در نشستهای مختلف

 66ـ نشست با مسئولین آموزش و پرورش و بررسی مسائل فرهنگی آموزشی شهر همچنین بازدید دوره ای و مساعدت به مدارس شهر
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67ـ تجلیل از پرستاران و پرسنل مراکز درمانی شهر به مناسبت روز پرستار

61ـ پیگیری مراحل تکمیل استخر شهید مسعود سلطانی که بیش از  88سال به صورت نیمه ساز رها شده بود
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63ـ دعوت از فرماندهی انتظامی استان جهت بررسی مشکالت شهر و پیگیری احداث کالنتری مستقل

 68ـ بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و فرماندار محترم از بافت تاریخی و قلعه ساسانی شاهدیه
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 خدمـات شهـری 
باتوجه به باال رفتن سطح توقعات شهروندان و تقاضای خدمات رسانی بیشتر و وجود موانع قانونی در بکارگیری نیروی بیشتر باموافقت
شهردار کار جمع آوری زباله و نظافت معابر بطور کامل از طریق مناقصه عمومی بصورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار گردیده و
در حال خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان می باشیم.
 رفت و روب معابر اصلی و درجه یک به صورت روزانه
 رفت و روب معابر درجه دو به صورت یک روز در میان
 رفت و روب معابر درجه سه هفته ای دو مرتبه
 رفت و روب معابر درجه چهار هفته ای یک مرتبه
 سایر معابر حداقل ماهی سه مرتبه
 رفت و روب هر روزه رفوژ میانی تمام بلوارهای سطح شهر به صورت روزانه توسط ماشین مکانیزه جاروب

66

در ابتدای سال  37با توجه به تقاضای مردم و بررسیهای بعمل آمده زمان جمع آوری زباله از روز به شب و براساس تاریخهای زوج و فرد
تقویم تغییراتی صورت پذیرفت که در این خصوص شهرداری برای اولین بار نسبت به توزیع تقویم جمع آوری زباله و آموزش ساکنین
درب منازل اقدام نمود و در عرض مدت یک ماه با همکاری خوب شهروندان زمان جمع آوری زباله از روز به شب و طبق تقویم تغییر
پیدا کرد.
 توزیع  86888نسخه تقویم زمان جمع آوری زباله در منازل و مغازه های سطح شهر درسال های  37و 31
 آموزش چهره به چهره ساکنین شهر درخصوص تغییر زمان جمع آوری زباله
 تکمیل آموزش چهره به چهره شهروندان در خصوص تفکیک زباله خشک و تر منازل
 اجرای نمایش دادگاه زباله برای عموم مردم و دانش آموزان در خصوص باال بردن فرهنگ تفکیک زباله از مبدا
 جمع آوری زباله خشک سطح شهر
براساس جدول زمانی توزیع شده
درب منازل شهروندان
 توزیع پالستیک جهت
تشویق شهروندان
برای تفکیک زباله در منازل

67

 نصب اولین دستگاه هوشمند تفکیک پسماند دراستان یزد در بوستان الله شهر شاهدیه
 شستشوی ایستگاه های اتوبوس خط واحد سطح شهر بصورت ماهیانه
 آموزش چهره به چهره تفکیک از مبداء پسماند در سطح شهر و اهداء جوایز به برگزیدگان

68

 شستشوی تابلوهای راهنمای مسیر،ترافیکی و...

 شستشوی دوره ای گلزار شهدا

69

 شستشوی جداول رفوژ میانی معابر
 زنده گیری و امحاء  9818قالده سگهای ولگرد در سطح شهر
 حمل  811سرویس میت به صورت شبانه روزی
 جمع آوری  8188تن نخاله از اماکن مذهبی ـ آموزش
 جمع آوری  9368تن نخاله های بدون صاحب سطح شهر
 جمع آوری  8368تن نخاله های سطح شهر
 جمع آوری  968مورد رفع سد معبر
 جمع آوری متوسط  646تن زباله سطح شهر به صورت روزانه

71

ماشین آالت واحد خدمات
سال

8936

8937

ماشین آالت

6

1

 تخریب و رفع خطر دیوارها و اماکن فرسوده
 تسطیح و جمع آوری خاکهای اضافی پیاده رو ها

 بازرسی از محل گود زباله و سطح شهر
 رسیدگی به تمیزی مقبره شهدا و گورستانهای شهر
 همکاری با واحد عمران در زمینه های مختلف
 همکاری با واحد فنی شهرداری در امور نقشه برداری و مواردی که نیاز به نیروی انسانی دارند

71

 همکاری با واحد فضای سبز در خصوص آماده سازی باغچه ها برای درختکاری و ...
 همکاری با واحد تملک و آزادسازی در خصوص تخریب امالک آزاد شده و نخاله برداری
 همکاری با واحد بازرسی در خصوص جمع آوری سد معبر ها و ...
 همکاری با ستاد اسکان نوروزی و ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی
 نصب سطل زباله در بوستان های سطح شهر
 جمع آوری منظم زباله بوستان های سطح شهر
 جمع آوری ضایعات جمعه بازار و کارگاه های صنعتی
 برنامه ریزی به منظور آمادگی جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه (برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران،نظارت بر سیل بند و) ....

72

 مشارکت با سازمان میراث فرهنگی جهت بازسازی بافت قدیم
 تنظیم اطالعیه و آگاهی بهداشتی در زمینه های مختلف
 برخورد با مشاغل مزاحم و تأسیسات غیر مجاز(کمیسیون بند  38ماده )6
 رسیدگی و پیگیری شکایات مردمی در خصوص نظافت معابر و ....
 همکاری در جهت رفع مزاحمتهای زیست محیطی
 همکاری با سایر ارگان های ذیربط در انجام مراسمات ملی ،استانی و مذهبی در سطح شهر
 تهیه و نصب تابلو معابر میادین و بوستان های سطح شهر
 رفع آب گرفتی ناشی از بارندگی درفصل پر بارش سال
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 تغییرکاربری کمیسیون ماده  5

*

موضوع

8

تغییر کاربری از اداری به آموزشی به مساحت  3738478متر مرربع

3

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به میزان  3836مترمربع پس از رعایت  6متر پارکینگ برمعبر

9

تغییر کاربری از مزروعی به مسکونی به میزان  8388413مترمربع

3

یک مورد تقلیل عرض معبر از  86متر به  83متر

6

طرح پیشنهادی بلوار  98متری

6

تغییر کاربری از پارک و فضای سبز به تجاری به میزان  7368مترمربع پس از رعایت  9متر پارکینگ بر معبر

7

تغییر کاربری از حمل و نقل و انباری به تجاری به میزان  8871مترمربع با رعایت  9مترپارکینگ برمعبر
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*

موضوع

1

تغییر کاربری از باغ به مسکونی به میزان  971مترمربع

3

تغییر کاربری از صنعتی به مسکونی و تجاری به میزان  37838مترمربع

88

تغییر کاربری از صنعتی به مسکونی به میزان  38888مترمربع

75

*

 فنی و شهرسازی 
عنوان

عملکرد

8

صدور پروانه های ساختمانی

 68مورد

3

صدور پروانه مسکونی

 38مورد

9

صدور پروانه تجاری

 9مورد

3

مجموع زیربنای مسکونی

 7686مترمربع

6

انجام معامله

 319مورد

6

پیشرفت کار

 63مورد

7

عدم خالفی

 33مورد

1

تمدید پروانه

 88مورد

3

پایان کار

 88مورد

88

استعالم بانک ها

 33مورد

88

مسکونی آپارتمانی

 67767مترمربع

83

فرهنگی سینمایی

 8368مترمربع

89

پروانه تجاری

 8831مترمربع

83

اداری

 998مترمربع



*

76

شرح اخطارهای صادره

عملکرد

8

ساخت و سازهای بدون مجوز و بر خالف پروانه

663

3

خاک ریزی غیرمجاز

66

9

خاکبرداری غیر مجاز

96

3

ساخت و ساز مغایر با پروانه و داشتن شاکی

388

6

سد معبر در معابر عمومی

8366

6

رفع خطر

36

7

گود برداری غیر مجاز

836

1

نصب تابلو های بدون مجوز و غیر مجاز

381

3

همکاری الزم جهت برگزاری کمیسیون ماده  888تجدید نظر و ماده 77

-

77

ـ جلسات کمیسیون ماده 888
ـ جلسات کمیسیون معامالت و تملک

*

78

شرح

عملکرد

8

پرونده های تشکیل شده

19

3

توافقات انجام شده

69

9

مساحت مورد توافق

39863

3

ارزش مورد توافق (میلیون ریال)

373189

6

مساحت توافق شده جهت تغییر کاربری

83338

6

مساحت حق تشرف

9979

7

تعدادجلسات کمیسیون تملک توافقات

836

1

بازدید های کمیسیون تملک و توافقات

16
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 واحد حقوقی 

 پروندههای شکایت شده به دادگاه( 86مورد)

 استعالم (73مورد)

 طرح دادخواست (86مورد)

 مناقصه ( 86مورد)

 اخذ جوابهای کارشناسان و بررسی آنها

 مزایده ( 886مورد)

 حکم تخریب (98مورد)

 ترک تشریفات ( 38مورد)

 حکم ورود(86مورد )

 پاسخ دادن به نامههای سازمان تأمین اجتماعی

 رسیدگی به گزارشات واحد گشت و بازرسی برای تخلیه
غیرمجاز پسماندها و مطرح شدن شکایت در دادگاه (88مورد)
 رسیدگی و پاسخ نامههای دیوان عدالت اداری (کمیسیون
تجدید نظر)
 رسیدگی و پاسخ به نامه های دیوان عدالت اداری
(کمیسیون)77
 تنظیم قرارداد با پیمانکاران (837مورد)

در مورد قراردادها
 ثبت آمار قراردادهای شهرداری
 پاسخ به درخواست پیمانکاران برای تمدید و مفاصاحساب
 ابالغ آراء کمیسیون بدوی وثبت اعتراض به کمیسیون
تجدید نظر
 تشکیل پرونده های کمیسیون ماده 888
 رسیدگی به پروندههای وصولی وثبت آنها

81

 کمیسیون های شهرداری 


پیگیری در جهت وصول بیش از  711پرونده کمیسیون ماده صد
که بیش از  451مورد آن بسته شده و مابقی نیزدر حال پیگیری می باشد



اقدام به  15مورد تخریب که با توجه به دستور مقام محترم قضایی صورت گرفته است



اعمال تبصره بیش از  71پرونده که علیرغم پیگیری های صورت گرفته اقدامی در جهت پرداخت جرائم خود نداشتند



تشکیل  86جلسه کمیسیون بدوی ماده صد و پیگیری تا صدور رای



تشکیل  52جلسه کمیسیون تجدید نظر ماده صد و پیگیری تا صدور رای

 تشکیل  23جلسه کمیسیون ماده  77با طرح  111پرونده که منجر به صدور رای در خصوص هریک از آنها شد

81

 مالی و ذیحسابی 
 -8برگزاری جلسات مناقصه و مزایده در خصوص خرید و فروش اموال و اجاره امالک و مستغالت شهرداری و اجرای پروژه های عمرانی
 -3پیگیری الزم بمنظور شناسایی و انتخاب فروشندگان و پیمانکاران واجد شرایط و عقد قرارداد
 -9پیگیری مصوبات شورای اسالمی شهر که مرتبط با امور مالی می باشد.
 -3تهیه و تنظیم اسناد مالی شهرداری
 -6نشست مسئولین مالی شهرداری های استان یزد
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 -6تهیه و تنظیم گزارشات مالی شهرداری مطابق با قوانین و مقررات و ارائه به ارگان های ذیربط
 -7شرکت در جلسات و کالس های آموزشی مرتبط با امورمالی شهرداری
 -1تهیه و تنظیم بودجه ،متمم بودجه و اصالحیه و تفریغ بودجه سالیانه
 -3همکاری با حسابرسان مستقل منتخب شورای اسالمی شهر جهت حسابرسی شهرداری
 -88همکاری با واحد عمران شهرداری جهت اجرای پروژه های عمرانی

*

 -88انجام امور مربوط به اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای و جذب و هزینه کرد اعتبارات تخصیصی

عنوان

بودجه پیشنهادی

عملکرد بودجه4متمم بودجه

8

سال 8936

 888،888،888،888ریال

 876،888،888،888ریال

3

سال 8937

 838،888،888،888ریال

 393،888،888،888ریال

9

سال 8931

 836،888،888،888ریال

 368،888،888،888ریال
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عنوان

مقدار

عملکرد

8

پرونده های ممیزی شده درسال 37-36

پرونده

318

3

پرونده های ممیزی نشده درسال 37-36

پرونده

6

9

پرونده های ممیزی نشده در سال 31

پرونده

6

تعداد نامه های ثبتی

ازمهرماه سال 36

سال 37

سال 31

8

نامه های وارده

3688

6189

9698

3

نامه های صادره

8188

9688

3366

-

کل نامه ها

3988

3983

6816

*

*

*

 بایگـانی 

عنوان

مقدار

عملکرد

8

تعدادپرونده های اداری تشکیل شده ازمهرماه سال  36تاکنون

پرونده

1

3

تعداد پرونده های تشکیل شده جهت قرارداد باپیمانکاران ومشاورین ازمهرماه سال  36تاکنون

پرونده

38
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 تشکیل پرونده های اداری و قراردادهای پیمانکاری
 تشکیل پرونده های مربوط به واحدفضای سبزوقطع اشجار
 تشکیل پرونده های مربوط به آسفالت معابر
 تشکیل برخی پرونده های مربوط با آزادسازی امالک واقع در مسیر
 تحویل پرونده های ساختمانی به واحدها و مراجعه کنندگان
 بایگانی پرونده های کمیسیون ماده صد و تجدید نظر که بسته شده است
 ثبت وارجاع نامه های ارسالی ازشبکه دولت در اتوماسیون اداری
 آماده سازی اوراق مربوط با تشکیل پرونده های کمیسیو ن ماده صد و تحویل به دبیرکمیسیون دیگر
 آماده سازی و تحویل پرونده های مورد درخواست واحدبازرسی جهت بازدید و کدگذاری
 ثبت عوارض سطح شهر پرداختی توسط مودیان
 بازبینی عوارض سطح شهر پرداختی بصورت ماهیانه
 کپی ازمدارک درخواستی مراجعه کنندگان و واحدهای شهرداری
 آماده سازی پرونده های مربوط به آرای صادره کمیسیون ماده صد و ارسال به شهردار
 آماده سازی پرونده و مدارک مربوط به کمیسیون معامالت ومناقصات
 پیگیری و تماس با شرکت های مختلف جهت شرکت دراستعالم و مزایده ویا مناقصات وتحویل مدارک مربوطه به آنان
 اخذ مدارک شرکت کنندگان در مزایده ها و مناقصهها وآماده سازی آن جهت کمیسیون معامالت
 ثبت استعالمات ومناقصات ومزایده های پاسخ داده شده وتحویل به مسئول حراست
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 چارت سازمانی شهرداری های درجه1

86

87

 شورای اسالمی شهر شاهدیه 

گزارش عملكرد دو ساله شوراي اسالمي شهر شاهديه منتهي به مرداد ماه 89

(تعداد کل مصوبات شورا  983 -مصوبه)
8ـ برگزاری جلسات عادی؛ تعداد  93جلسه
3ـ برگزاری جلسات فوق العاده؛ تعداد  89جلسه
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9ـ برگزاری جلسات تخصصی شورا
 -9-8جلسه کمیسیون عمران شورا به تعداد  97جلسه
 -9-3جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا به تعداد 39جلسه
 -9-9جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورا به تعداد  91جلسه
 -9-3جلسه کمیسیون پیگیری و نظارت شورا به تعداد  83جلسه
 -9-6جلسه شورای نامگذاری معابر به تعداد سه جلسه
3ـ برگزاری جلسات خارج از شورا با مسئولین و دست اندرکاران
 -3-8جلسات متعدد با امام جمعه محترم شاهدیه با حضور مسئولین استان در بررسی مسائل و مشکالت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
عمرانی شهر شاهدیه
 -3-3جلسه با استاندار محترم به منظور بررسی مسائل و مشکالت شهر شاهدیه
 -3-9جلسات متعدد با مدیر آموزش و پروش ناحیه یک یزد بمنظور بررسی مسائل و مشکالت شهر شاهدیه
 -3-3جلسات متعدد بمنظور بررسی و تبادل نظر و انتخاب شهردار در راستای انجام اولین وظیفه شورا
 -3-6برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار با حضور مسئولین استان
 -3-6جلسه با مدیرکل امور شهری استانداری و فرماندار شهرستان در خصوص مسائل و مشکالت شهری
 -3-7جلسه و مکاتبه با مسئولین نیروی انتظامی استان در خصوص مسائل و مشکالت امنیتی و انتظامی شهر شاهدیه
 -3-1جلسه با بنیاد مسکن شهرستان یزد بمنظور بررسی و حل مسائل ساخت و ساز آن بنیاد در شهر شاهدیه
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 -3-3جلسه با مسئولین شرکت توزیع برق جهت پیگیری مسائل و مشکالت شهر شاهدیه
 -3-88جلسه با دست اندرکاران و NGOهای محلی بمنظور بررسی  ،پیگیری و حل و فصل برخی مسائل و مشکالت شهر به ویژه هماهنگی
به منظور برگزاری مراسم های مذهبی و برقراری نظم و امنیت
 -3-88جلسه با رئیس سازمان حمل و نقل و مسافر شهرداری یزد جهت حل مشکل سرویس دهی اتوبوسهای آن سازمان در شهر شاهدیه
 -3-83جلسه با نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط به وقفیات شاهدیه
 -3-89جلسه با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در خصوص مسائل مربوط به اتباع خارجی در شهر شاهدیه
 -3-83جلسات متعدد با مسئولین ذیربط بنا به درخواست ها و یا مکاتبات اهالی به منظور بررسی مسائل مطروحه مردمی
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6ـ شرکت در کمیسیونها  ،کمیته ها ،جلسات اداری و ...
حضور نمایندگان شورای شهر در کمیسیونها ،کمیته ها ،جلسات اداری از قبیل شورای اداری شهرستان ،کمیسیون ماده  6اداره راه و
شهرسازی ،کمیسیون ماده  888شهرداری ،کمیسیون بند  38ماده  ،66شورای اسالمی شهرستان یزد ،کمیسیون توافقات شهرداری،
کمیسیون ماده  77ش هرداری و سایر جلسات و کمیسیون های مختلف که بر حسب نیاز در محل شهرداری و یا سایر ارگانها برگزار گردیده است.
6ـ بررسی نیازها
 -6-8برگزاری جلسات و بررسی نیازها و نارسایی های اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،اقتصادی و رفاهی شهر و انعکاس آنها به
مسئولین ذیربط استان و شهرستان یزد از طریق مکاتبات اداری و مذاکرات حضوری
 -6-3جلسه با مشاورین و پیمانکاران به منظور بررسی عملکرد و ارائه راهکارهای الزم در تهیه طرح های مورد نیاز شهری و اجرای آنها
 -6-9دعوت از شورای ادواری شهر و بهره مندی از نظرات ارشادی آنان در خصوص رفع نیازهای شهری و خدمات رسانی به شهروندان
 -6-3جلسه با ورزشکاران سطح شهر به منظور بررسی نیازهای ورزشی شهر و همچنین بررسی ضرورت تشکیل شورای ورزشی شاهدیه
7ـ شرکت درمراسم های مختلف سطح شهر و پاسخگویی به سواالت شهروندان
 -7-8حضور مسئولین در مراسم های مذهبی و مجالس یادبود شهدای شهر شاهدیه
 -7-3حضور نماینده محترم مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی و برخی مسئولین استان
 -7-9یادواره شهدای شهر شاهدیه
 -7-3برنامه های حوزه مقاومت بسیج و پایگاههای سطح شهر
 -7-6حضور در مراسم های مذهبی سطح شهر
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 -7-7برگزاری جلسه مشترک با شورای اسالمی شهر زارچ و بررسی مسائل مشترک دو شهر

1ـ بازدیدهای سطح شهر
 -1-8بازدیدهای مختلف از اکثر نقاط شهر به اتفاق امام جمعه ،شهردار و پرسنل مرتبط شهرداری و سایرمسئولین استان وشهرستان
بمنظور بررسی مسائل و مشکالت و نارسایی های اجتماعی ،فرهنگی  ،آموزشی ،بهداشتی ،اقتصادی و رفاهی شهر شاهدیه
 -1-3بازدید از خانواده های معظم شهدا و جانبازان شهر شاهدیه به اتفاق شهردار و برخی مسئولین شهر
3ـ مشارکت
 -3-8تشویق و ترغیب مردم درخصوص مشارکت در انجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی و سایر اموررفاهی با
موافقت شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط
 -3-83مشارکت شورای اسالمی شهر با شهرداری و سایر ارگانهای ذیربط در خصوص برگزاری همایش تجلیل از دکتر علی سلطانی گردفرامرزی
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88ـ نظارت برعملکرد مالی شهرداری
 -88-8تصویب بودجه ،متمم و اصالحیه بودجه و تفریغ بودجه ساالنه شهرداری
 -88-3رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها در تدوین بودجه و عملکرد شهرداری
 -88-9پیشنهاد ،بررسی و تصویب بودجه شورا
 -88-3تصویب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خرید ،فروش ،اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت گرفته با در نظر گرفتن
صرفه و صالح شهر و شهرداری و رعایت آیین نامه مالی شهرداری
 -88-6جلسات متعدد با حسابرسان مختلف به منظور انتخاب حسابرس شهرداری
 -88-6برگزاری جلسات مختلف با حسابرس منتخب به منظور ارائه گزارشات الزم
88ـ نظارت بر امور بهداشتی شهر
 -88-8نظارت بر امر بهداشت شهر با تشکیل جلسه با مسئولین ذیربط بمنظور بررسی و حل مسائل و مشکالت بهداشتی و درمانی شهر شاهدیه
 -88-3مکاتبات متعدد با مسئولین در خصوص آلودگی های محیطی ناشی از تصفیه خانه فاضالب شهر یزد
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83ـ بررسی و وضع عوارضات محلی و آیین نامه ها
 -83-8بررسی لوایح پیشنهادی شهرداری در خصوص تعرفه عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست های عمومی دولت
89ـ آموزش
 -89-8شرکت در دوره ها و کارگاههای آموزشی در سطح استان
 -89-3همکاری با مساجد و کانون های فرهنگی سطح شهر جهت برگزاری مسابقات کتابخوانی و ...

83ـ پاسخگویی
 -83-8برگزاری جلسات پرسش و پاسخ متعدد در مساجد و مدارس سطح شهر جهت بررسی و حل مسائل و مشکالت مردمی و
مراجعین و رفع اختالفات شهروندان با یکدیگر در خصوص مسائل شهری و یا با برخی ارگانهای خدمات رسان
 -83-3دعوت از خبرنگاران و جلسه با آنان به منظور ارائه گزارش عملکردی
 -83-9راه اندازی سایت شورای اسالمی شهر شاهدیه به منظور پاسخگویی بهترو سریعتر به شهروندان
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