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این پهنه ی  بر  سالیاین دور، نیاکان ما 
این  زنده،  روِد  این  جوار  در  و  سزب 
اقامت  َرحِل  بخش،  زندیگ  جارِی 
اقلییم خوش  را  این دیار  افکندند؛ 
سرزمیین  برکت؛  با  اریض  یافتند؛ 

مبارک.
کوشش  تالش،  و  کار  اهل  مردیم 
و آفرینش، دیوار و باروی این دیار را 
محکم و استوار بناکردند تا درسایه ی 
امان، نغمه ی زندیگ  و  امن  آرامش، 

سردهند.
انسان هایی باورمند و آیین مدار، که 
با توّکل و اعتماد به الطاف الیه، ابر و 
باد و مه و خورشید را به مدد گرفتند، 
آسان  خود  بر  را  کار  و  کشت  رنج 
نمودند تا بتوانند در افیق چشم نواز، 
حاصل ِکشته ی خویش را به تماشا  

بنشینند .
اراده و  و امروز فرزنداِن آن نیاکاِن با 
خویش  گذشتگان  مریاث  ایمان، 
را همچون عهدی ناگسستین پاس 
در  که  ُپرتالش  فرزنداین  دارند.  یم 
مجموعه ی مدیریت شهری مبارکه، 
که  اند؛  آورده  ارمغان  به  را  آسایش 
پیشرفت را هدیه کنند؛ که آوازه ی 
این شهر را به وسعت سرزمین ایران 
انداز  طنین  جهان،  ی  گسرته  در  و 

برای  را  روشن  ای  آینده  و  اند  کرده 
شهرونداِن امروز و آیندگاِن این دیار 

رقم یم زنند...
از این رو، با افتخار و سربلندی، کارنامه ی 
های  عرصه  در  را  خود  رساین  خدمت 
محیط  فرهنیگ،  خدمایت،  عمراین، 
زیست و دیگر عرصه های  اجتمایع و 
شهری، با ده ها پروژه ی افتتاح شده 
و دردست اجراء، فرا روی شهروندان 
و صاحبان اصیل  شریف، مخدومان 

این شهر و دیار، یم گشاییم.
اگرچه بر این باوریم که در پیشگاه 
تا  مردیم  و  شریف  چنین  مّلیت 
میهن  و  مدار  دین  اندازه  این 
جز   ایم  کرده  چه  هرآن  دوست، 
و  نبوده  وظیفه  انجام  و  ِدین  ادای 
شما  همفکری  و  همرایه  بدون 
شهروندان همدل، این مزیان توفیق 

حاصل نیم گردید. 
آنچـه در ایـن مجموعه به شـما مـردم 
شـریف و بزرگـوار تقدیم یم گردد، 
شـده  انجام  اقدامات  از  ای  گوشـه 
توسط خدمتگزاران شما در مدیریـت 
امیـد اسـت  اسـت.   شـهری مبارکـه 
از  بخشـی  گویای  حاضـر  صفحات 
خدوم  پرسـنل  صادقانه  خدمـات 

شـهرداری باشد.

شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه
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سخن شهردار 
در  متعدد  وظایف  داشتن  وجود  با  ها  شهرداری 
حوزه های مختلف شهری به عنوان یکی از بزرگترین 
نهادهای مدنی خدمتگزار به شمار می آیند. پر واضح 
به  منوط  شهروندان  رضایتمندی  کسب  است؛ 

اجرای صحیح اصول خدمتگزاری است .
شهر مبارکه عالوه بر اینکه به عنوان نگین سبز 
استان اصفهان جلوه گری می کند؛ همواره کانون 
توجه مسئوالن کشوری و استانی بوده است. این 
در  مردم  خادمان  عهدۀ  بر  خطیری  وظیفۀ  مهم 
مدیریت شهری  نهاده است تا با اجرای طرح های 
به  نیز خدمات رسانی ویژه  عمرانی و فرهنگی و 

شهروندان، نام و آوازۀ این شهر افتخار آفرین را در 
گوش میهن اسالمیمان طنین انداز کند.

مشکالت  برخی  وجود  با   ، اخیر  سالهای  طی  در 
این  گرفتن  نظر  در  ضمن  شهری  مدیران  مالی، 
شرایط ، بیشتر تمرکز خود را بر عملیاتی ساختن 
پروژه های عمرانی و زیربنایی قرار دادند؛ که البته 
همزمان ده ها پروژه کوچک و متوسط نیز در نقاط 

مختلف شهر و محالت به مرحلۀ اجرا درآمد.
معتقدیم که شهرداری مبارکه بدون کسب پشتوانه 
و اعتماد مردم به این جایگاه ارزشمند نائل نمی آمد؛ 
البته از سویی دیگر برای رسیدن به نقطۀ مطلوب 
عزم  همواره  که  داریم  رو  پیش  را  طوالنی  مسیر 
مدیریتی خود را با صداقت، روحیه جهادی ، عدالت 
اجتماعی، نظارت بیشتر و پرهیز از هرگونه تنش 

همراه ساختیم .
افتخار مدیران شهری خدمتگزاری مردم است؛ لذا 
در آینده نزدیک با یاری خداوند متعال و همراهی 
مطلوب،  شهری   ، صبورمان  و  فکور  شهروندان 
حق  که  شهری  مدرن  امکانات  با  سرسبز  پاک، 
این  در   . داشت  خواهیم  است؛  همشهریان  تمام 
مسیر خدمت رسانی خواستار مشارکت مردم عزیز 

مبارکه هستیم.

سید محسن هاشمی - شهردار مبارکه
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هدایت اله عباسیان

 غالمرضا نصوحیمحمد تقی قاسمیان

محسن رضازاده فرشته صالحی

فریدون کیانی

سجاد خالوزاده
دکتری مدیریت بازرگانی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

کارشناس ارشد امور تربیتی

مهندسی کشاورزی

کارشناس  ارشد مدیریت دولتیکارشناس مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

1-رئیس شورای اسـالمی شـهر در سال اول      
دوم و چهارم

2- عضوکمیسیون تحویل
 3-عضـوهـیئت عـالی سرمایه گذاری

 4-عضو کمیته اولویت بندی طرح های شهرسازی

1-نائب رئیس شورای اسالمی شهر
2-عضو کمیسیون های فرهنگی،عمران و ماده 5  
3-نماینده شورا در طرح جامع وتفصیلی شهر مبارکه

 4-عضو کمیته نام گذاری
 5- نماینده شورا در امور ورزشی، بهداشت ودرمان

1- رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری 
و گردشگری

2-عضو کمیسیون ماده صد
3-عضو کمیته انضباطی تاکسیرانی 

4-عضو هیئت مالی و سرمایه گذاری

1-رئیس کمیسیون فرهنگي و اجتماعي 
شورای اسالمی شهر

2-عضو کمیسیون سرمایه گذاری 
3-عضو شورای سازمان اتوبوسرانی

1- رئیـس شــورای اســالمی شــهرستان 
مـبارکه )سـال اول (

 2- رئیس شورای اسالمی شهر)سال سوم(
 3-عضو کمیسیون ماده 77

1- خزانه دار شورای اسالمی شهر )سال اول و دوم(
2- مـنشی شـورای اسالمی شـهر)سـال سـوم 

و چـهارم(
3-عضو کمیسیون بازسازی و نوسازی 

1- رئیس کمیسیون عمران، برنامه  بودجه و خدمات شهری
2- منشی شورای اسالمی شهر)سال اول و دوم(
3- خزانه دار شورای اسالمی شهر )سال سوم و چهارم(

4- عضو کمیسیون های تجدید نظرسرمایه 
گذاری ، توافقات و بند 14 خدمات شهری

5- عضوشورای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

آشـنایی با سـوابق و فـعالیــت های اعضای 
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مبارکه
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آمار مصوبات شورای اسالمی شهر مبارکه در دوره پنجم

تعداد جلسات عادی و فوق العاده

تعداد جلسات کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی

تعداد نامه های دریافتی

تعداد جلسات کمیسیون  عمران، 
برنامه  بودجه و خدمات شهری

تعداد جلسات کمیسیون اقتصادی، 
سرمایه گذاری و گردشگری

تعداد جلسات با مسئولین و مردم

تعداد مصوبات شورا 

تعداد مصوبات کمیسیون
 فرهنگی و اجتماعی

تعداد نامه های ارسالی

تعداد مصوبات کمیسیون عمران، 
برنامه  بودجه و خدمات شهری

تعداد مصوبات کمیسیون اقتصادی، 
سرمایه گذاری و گردشگری 

326
جلسه

38
جلسه

6123
نامه

12
جلسه

23
جلسه

410
جلسه

1300
مصوبه

156
مصوبه

4469
نامه

48
مصوبه

92
مصوبه
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نگاهی گذرا به گوشه ای از فعالیت های شورای اسالمی 

توزیع عادالنه و متوازن خدمات و رفع محرومیت ها از سیمای شهر و محالت

پیگیری بازسازی فاز اول ارگ تار یخی نهچیر در راستای توسعه 
صنعت توریسم و جذب گردشگر

پیگیری جهت گسترش آرامستان مرکزی شهر مبارکه

پیگیری مطالبات مردم و نظارت بر عملکرد مجموعه شهرداری در چهارچوب قوانین

اصالح و بهسازی فضای آرامستان ها به ویژه قبور مطهر شهدا

ایجــاد فرصــتهای ســرمایه گـــذاری و مشــارکت بخـــش خصـــوصی در طـــرح های توســـعه محـــور شـــهر؛  ازجمـــله: پــروژه فـــیبر نــوری و 
دوربین های ثبت تخلف ، احداث نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی، احداث بیلبورد های تبلیغاتی، احداث باغ رستوران سرارود و...

1

5

9

2

6

10

اهم مصوبات شورای اسالمی شهر مبارکه >

اهتمام به رفع مشکالت ترافیکی شهر و تسهیل در رفت وآمد

صدور مجوزهای الزم برای آماده سازی و فروش امالک به اصناف در منطقه 
مشاغل کارگاهی در راستای اشتغال زایی

توجه به بخش عمرانی بودجه سالیانه طی دوره پنجم و اجرای پروژه های عمرانی مختلف

بررسی طرح جامع شهر با حضور مشاورین در صحن شورای اسالمی شهر

پیگیری آزادسازی مسیر و احداث خط قطار بین شهری مبارکه-بهارستان

تصویب بودجه اختصاصی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

بررسی و اولویت بندی به منظور تملک عرصه های واقع در پروژه های عمرانی

3

7

11

13

4

8

12
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برگزاری دیدارهای مردمی در مسجد جامع مبارکه و محالت 

تشــکیل کارگــروه زنان و خــانواده 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و 
برگزاری چندین جلسه تخصصی

دیدار با خانواده معظم شهدا،جانبازان و ایثارگران

برگزاری جلسات مشترک در راستای بررسی مسائل و مشکالت شهرستان با حضور رؤسای شوراها ، شهرداران 
و مسئولین شهرستان

برگزاری جلسات مختلف با مدیران فوالد مبارکه در راستای همکاری و مشارکت در پروژه های عمرانی و شهری

جلسه مشترک با مدیرکل میراث 
فرهنگی و گردشگری با موضوع حل 
مشکالت محله اسماعیل ترخان 

در حوزه احیای بافت فرسوده

برگزاری چندین نشست با مدیرکل 
راستای  در  استان  زیست  محیط 

مسائل محیط ز یستی شهر

دیدارها،بازدیدها،جلسات با مسئولین شهرستان و استان 
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معاونت توسعه مدیریت و منابع

اداره مــالی و ذی حـسابی

اهم اقدامات انجام شده : 

معاونت توسعه مدیریت و منابع در ساختار شهرداری ها، جایگاهی تخصصی دارد . در این ساختار، بستر مناسبی 
برای برنامه ریزی و بازتعریف فرآیندها، هم راستا با اهداف نظام سالمت اداری فراهم آمده است . این معاونت در دوره 
پنجم مدیریت شهری با تکیه بر ظرفیت مدیریتی و توان کارشناسی و با رویکرد جوانگرایی،  ارتقاء کیفی ، افزایش 

بهره وری و تسهیل و تسریع فرآیندها و فعالیت های جاری ، گام های مفید علمی و عملی برداشته است.

 - ایجــــاد واحــــد خزانه داری باهـدف استفاده حداکثری از منابع، کنترل و مدیریت بهینه مصارف
-  بررسی عملکرد مالی سازمان ها  و واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت از حسن گردش امور مالی 

و حسابداری آن ها
- حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائی های منقـــول و غیرمنقــول شــهرداری
-  برنــامه ریــــــزی در راســـــــتای  صـــــرفه جــــویی حــــداکــــثری در هــــــزیـــــنه هــــا 

منابع:118032 میلیون ریال

منابع:516164 میلیون ریال منابع:331546 میلیون ریال

منابع:490233 میلیون ریال

هزینه :154656 میلیون ریال

هزینه :709116 میلیون ریال هزینه :338492 میلیون ریال

هزینه :465523 میلیون ریال

1

 9
6/

6/
1

ی 
ال

 9
6/

12
/2

9

سال 1397

 99/1/1
الی 

99/10/21

سال 1398

مــوردنیاز  اعــتبار  تأمـــین   
برای فعالیت های عمرانی و  
خدماتی  با رعایت شرایط و 

مقررات مالی
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اداره طرح ، برنامه  و بودجه 2

تــــدوین برنــــامه پنج ســــاله راهــــبردی  - 
عمــــلیاتی و ســـند چشـــم انداز 20 ســاله 

شهرداری 

تنظیم و تصویب بودجه،اصالح و تفریق 
شهرداری  و سازمان های وابسته

نظارت بر بودجه تدوین شده برای 
شهرداری و سازمانهای وابسته و 

تعیین میزان انحراف بودجه

ایجاد نظام بودجه ریزی متناسب با 
نیاز های شهرداری و سازمان های 

وابسته

تدوین بودجه شهرداری و سازمانهای 
وابسته و بازنگری و اصالح سیستم

 بودجه ریزی

تشکیل واحدهای آمار ،اطالعات 
و آموزش کارکنان

تخصیص و تامین اعتبارات بودجه
 مصوب 1399 شهرداری و سازمانهای 

وابسته

برنامه ریزی آموزشی جهت ارتقاء 
کارایی پرسنل و نظارت بر اثربخشی 

دوره ها
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اداره منابع انسانی  3

اجرای نظام پیشنهادی کارکنان 
به عنوان گامی مؤثردر تولید درآمد 

و کاهش هزینه

ارتقای سطح آموزش و 
توانمندسازی نیروی انسانی 

شـهرداری

مطالعه، طراحی و نظارت بر
استقرار فرآیندهای بهینه

در شهرداری

تهیه بخشنامه ها ، دستورالعمل ها 
ومقررات جهت بهبود تشکیالت

 در سازمان وایجاد هماهنگی

  اجرای میز خدمت و 
راه اندازی واحد پاسـخگویی 

به شـکایات 

ساماندهی بایگانی با بیش 
از 110 هزار جلد پرونده

 ارائه خدمات مؤثر به شهروندان و 
همچنین تکریم ارباب رجـوع

پیشنهاد و پیگیری تصویب ساختار 
سازمانی جدید شهرداری

نظارت در تأمین ارتباط اداری 
شهرداری با مؤسسات و اشخاص 

اعم از حقیقی و حقوقی

سـاماندهی و اسـکن
 بیـش از 30 هـزار جلد 

پرونده نوسـازی

برقراری نظام ارزشیابی
 به منظور شناسایی 

و تشویق پرسنل

اجرای دقیق آیین نامه ها ،مقررات استخدامی 
شهرداریها و دستورالعملها و قوانین ، قانون کار 

و تامین اجتماعی و نظایر آن
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اداره درآمد های عمومی

سایر عوارض

مـــنابع درآمـــدی شــــهــرداری

ارزش افزوده

4

9698 9799/1/1
الی

99/9/30

صد
در

 4
6/

58

صد
در

 3
9/

68

صد
در

 3
8/

76

صد
در

 5
2/

9

صد
در

 5
3/

42

صد
در

 6
0/

31

صد
در

 6
1/2

صد
در

 4
7/

1
  برنامه ریزی در راستای 
افزایش درآمد های پایدار

تهیه ، تنظیم و تصویب دفترچه های 
عوارض و بهای خدمات شهرداری در دوره 
پنجم با نگرشی بر توسعه درآمـدهـای پایـدار

برگـزاری 99 جلـسه کـمیسیون 
ماده 77 و مـطـرح نـمودن

 بیــش از 200 پـرونده

ممیزی 7000  واحد تجاری، 
مسکونی ، اداری ، خدماتی و انبارها 

در محدوده و حریم شهر

بازرسی و بازدید از ساختمان ادارات و ثبت مبلغ 
340 میلیارد ریال در سامانه سماد بابت بدهی 

برخی از دستگاه های اجرائی به شهرداری

 پیگیری بیش از 400 پرونده 
طرح شده در کمیسیون ماده 100
 جهت وصول مطالبات شـهرداری

 پیگیری و وصول بیش از
 909 فقره از چـک های تاریخ گذشته 

مربوط به 10 سـال گذشته

اصـالح سـیستم عـوارض
 کسـب و پیـشـه و  کاهـش 
تعـرفه عـوارض اصـناف شـهر

1

5

3

7

2

6

4

8
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معاونت عمران 

اهم اقدامات انجام شده : 

مدیریت شهری مبارکه در ادامه برنامه توسعه زیرساخت ها و ظرفیت های فیزیکی شهری، پروژه ها و 
برنامه های متنوعی را در دست اجرا داشته و اهداف کالن خود را در بهبود رفاه مردم از نظر تسریع در 
تردد و دسترسی های آسان، احداث و بهره برداری از  بوستان ها و فضا های سبز محله ای، زمین های 
ورزشی، آسفالت معابر و جلوگیری از استهالک آن و نیز کنترل و هدایت آب های سطحی را با صرف 

هزینه های کالن به انجام رسانیده است.

احداث و توسعه بوستان های محله ای
)ساخت، اجرای تأسیسات ، روشنایی و نصب وسایل بازی کودکان(

پارک محله 10 صفائیه - پارک شهدای یزدان  -  پارک محله هشت صفاییه 
پارک محله قهنویه - محوطه سازی خیابان مطهری - بهسازی پارک شهدای گمنام محله یک صفائیه  

عملیات تجهیز ، تکمیل و بهره برداری از آسیاب و محوطه سازی - پارک شهدای یزدان 

پیاده روسازی بلوار های معلم ، شهید نیکبخت،آزادگان و بلوار فتح المبین 
خیابان های شهید مداحی دهنو و شهدای جعفر زاده - محله صادقیه - ورودی محله اسماعیل ترخان

محله محمدیه -  مجموعه فرهنگی تفریحی مادر

پیاده رو سازی، بهسازی و زیباسازی معابر 

اعتبار پروژه :

29/5
میلیارد ریال

حجم کار :
 21 هزار 
متر مربع

حجم کار :
 20 هزار 

متر مربع

اعتبار پروژه :

31/5
میلیارد ریال
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روکش آسفالت کوچه ها و معابر خاکی 

احداث سرویس بهداشتی عمومی 

اجرای سرعتکاه آسفالتی استاندارد براساس مصوبات 
شورای ترافیک شهرستان

اعتبار پروژه :

29/5
میلیارد ریال

اعتبار پروژه :

2/5
میلیارد ریال

اعتبار پروژه :

5/4
میلیارد ریال

اعتبار پروژه :احداث زمین های ورزشی چمن مصنوعی

15
میلیارد ریال محالت  سرارود، قهنویه و دهنو

مبارکه ، شیخ آباد و قهنویه

حجم کار :
2 هزار 

متر مربع 

حجم کار :
44 هزار 
متر مربع 

حجم کار :
3 هزار 

متر مربع 

حجم کار :
 13
چشمه
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پروژه تکمیل طبقه همکف مجموعه شریعتی

ساماندهی و نکوسازی گلزارهای شهداء 

احداث کانال دفع آبهای سطحی

مرمت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها 

اعتبار پروژه :

5/2
میلیارد ریال

اعتبار پروژه :

4/85
میلیارد ریال

اعتبار پروژه :

3/5
میلیارد ریال

اعتبار پروژه :

92
میلیارد ریال

محله مصلی ، سعادت آباد ، روبروی دانشگاه علمی کاربردی  و پارک سرارود

گلزار های شهدای محالت دهنو ، محمدیه، شیخ آباد،قهنویه ، درچه

سطح شهر و محالت 

حجم کار :
306 هزار 
متر مربع 
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بدنه سازی مسیر های سیل

مناسب سازی معابر و اماکن عمومی 

پروژه ز یرسازی، جدول گذاری و راه سازی معابر
 شهرک مشاغل کارگاهی خیام

اعتبار پروژه :

7
میلیارد ریال

اعتبار پروژه :

300
میلیون ریال

اعتبار پروژه :

10/5
میلیارد ریال

بهسازی و نوسازی سالن چند منظوره فرهنگسرای غدیر
اعتبار پروژه :

7
میلیارد ریال

خیابان شهدای طاهری- جاده قلعه حکیم - احداث پل کنار گذر در بلوار 
سردار شهید ربیعی  - دفع آبهای سطحی شهر -شهرک کارگاهی خیام
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مشارکت در اجرای پروژه دو بانده کردن پل قلعه حکیم
اعتبار پروژه :

1
میلیارد ریال

اعتبار پروژه :

3/4
میلیارد ریال

اعتبار پروژه :

65
میلیارد ریال

اعتبار پروژه :

10/3
میلیارد ریال

عملیات احداث 
جـــــایگــاه  تفــکـــیک

 پسماند خشک
مساحت: 720 متر مربع

احداث اسکلت بتنی 
قسمت شمالی

 حسینیه مرکزی مبارکه

احداث نیروگاه 
خورشیدی 100 کیلوواتی 

 EPCF بصورت

پروژه های در دست اقدام 
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معــــاونت خـــــدمات شـــــهری
خدمات شهری همانطور که از نام آن بر می آید کلیه مسائل و امور مرتبط با بحث خدمات شهری و رفع نیاز 

شهروندان در حوزه شهری به عهده این معاونت و واحدهای زیر مجموعه آن می باشد. 
با شروع کار مدیریت شهری دردوره پنجم شورای اسالمی شهر، تصمیم بر آن شد که از ظرفیت وپتانسیل موجود 
در این بخش به نحو احسن استفاده شود و با تقویت واحدهای امانی،ترافیک وامور شهر ضمن کاهش هزینه ، 

تعمیرات و نگهداشت شهر با کیفیت باال صورت پذیرد.

امـــور شــــهر

اهم اقدامات انجام شده : 

- واگذاری بخش رفت و روب و جمع آوری زباله به بخش 
و کاهش  انسانی  نیروی  به منظور ساماندهی  خصوصی 
هزینه ها :  صرفه جویی 30 میلیارد ریالی در طی دو سال

بهبود  راستای  در  کشتارگاه  کلی  تعمیرات  و  -بازسازی 
وضعیت بهداشتی و حفظ محیط زیست با صرفه جویی بالغ 

بر 2 میلیارد ریال
- راه اندازی پناهگاه نگهداری سگ های بالصاحب، زنده گیری 

حدود 30 قالده سگ در ماه و نظارت بر تغذیه و بهداشت با 
همکاری شبکه دامپزشکی شهرستان

-رفع بیش از 1000 مورد سد معبر و برخورد با متخلفین 
- کاشت 20 هزار متر جارو به  منظور کاهش هزینه های 

جاری : صرفه جویی یک میلیارد ریالی
- تجــهیز ناوگــان خــدمات شهری : با هزینه ای بالغ بر

 7 میلیارد ریال

اهم اقدمات
 انجام شده در بخش 

تنظیف شهری

نظافت و رفت
 و روب معابر:
 636 میلیون

متر مربع

شست و شوی 
معابر و جداول : 

45 میلیون
جمع آوری و  متر مربع

پاکسازی نخاله 
ساختمانی: 1700 

سرویس

جمع آوری
 الستیک های 

فرسوده سطح شهر: 
15 هزار حلقه

پاکسازی تبلیغات 
ســـطح شــــهر:
11 هزار مورد

>
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- برگزاری بیش از 40 جلسه ستاد مدیریت بحران و کارگروه های تخصصی  
- ایجاد ساختار سازمانی و شناسایی نقاط حادثه خیز سطح شهر 

- برنامه ریزی انجام مطالعات طرح مدیریت رخداد شهری و تهیه نقشه محالت متأثر از سیالب
- انجام  4 مانور مباحثه ای و 2 مورد مانور اجرایی پدافند غیرعامل 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

اهم اقدمات انجام شده در بخش جمع آوری و حمل پسماند

شست و شوی مخازن زباله 
سطح شهر : 560 هزار مورد 

جمع آوری و حمل زباله:
 66 هزار تن

خرید مخزن زباله 660 لیتری 
گالوانیزه: 350 عدد

>

رفع آبگرفتگی معابر

3 هزار مورد

800 تن

20 دستگاه

60 مـــورد

 110 هزار متر

400 کیلومتر

16 مورد

350 هزار مترمکعب 

تهیه و خرید شن 
و نمک

الیروبی پل ها و
انهار و مسیل ها 

برف روبی و یخ 
زدایـــی مـــعــابر

خرید انواع پمپ آب 

اصالح پل های 
ســـطح شــــهر

احداث سپتیک 
و چـــاه جـــذبی 

الیروبی مسیل
 سیل ها
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- تشکیل ستاد واکنش در شرایط اضطراری شهرداری مبارکه و اجرای دستورالعمل های ابالغی .
- توزیع بیش از 10 هزار بطری مواد ضدعفونی به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه  در سطح شهر 

- ضدعفونی معابر و اماکن عمومی در ایام شیوع کرونا  با همکاری 30  اکیپ مردمی و جهادی: 70 میلیون متر مربع
- همکاری و مشارکت در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در پلیس راه اصفهان- شیراز  : تأمین بیش از 2 هزار 

لیتر مواد ضد عفونی. غربالگری و ضدعفونی روزانه بیش از  2 هزار خودرو و پایش سالمت سرنشینان.
-تبلیغات گسترده شهری و رسانه ای جهت آگاه سازی شهروندان درباره خطرات این ویروس، ضرورت در خانه 

ماندن و ... بصورت مستمر 
-تجهیز و راه اندازی قرارگاه مرکزی حافظان سالمت و پشتیبانی از اجرای این طرح در سطح شهر و محالت 

مدیریت مبارزه با شیوع ویروس کرونا

واحد تأسیسات

>

>

- نصب و تعویض بیش از 3000 شعله روشنایی و نگهداری 
تأسیسات برقی 

- جابجایی و ساماندهی تک تیر های برق حادثه ساز سطح 
شهر و محالت

- تعمیرات و نگهداری شبکه روشنایی پارک ها، معابر و 
اماکن عمومی 

- تعویض بیش از 1000 شعله روشنایی پر مصرف و جایگزینی 
با المپ های کم مصرف 
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واحد امانی >

گودبرداری، زیرسازی، 
شفته ریزی، دیوارچینی،

 پالستر زنی و ..

خدمات برشکاری، جوشکاری، 
اجــرای تعــمـــیــرات 
و ساخت قطعات

رنگ آمیزی دیوارهای نازیبا،
ایستگاه های اتوبوس 

و مبلمان شهری

تعمیرات  و پیاده رو سازی
در سطح شهر

تعمیرات، نگهداری و بهسازی 
پارک های سطح شهر

رنگ آمیزی جداول
سطح شهر

تولید سازه های بتنی و فلزی 
مانند کانیو، دال بتنی، پل و 

انواع دریچه

حصارکشی زمین های بایر 
سطح شهر

ساخت، اجرا و نصب انواع 
تابلوها و تجهیزات ترافیکی

4000 مورد

2 هزار متر مربع 

 2000 مورد

 75 هزار متر مربع

 10 مورد

3000 کیلومتر

 10 هزار مترمربع

 3400 مورد

 80 هزار مترمربع

* اجرای پروژه های عمرانی کوچک مقیاس : بهسازی پیاده رو خیابان امام خمینی)ره(، زیرسازی و 
فنس کشی زمین های چمن مصنوعی محالت سرارود و دهنو ،توسعه کشتارگاه صنعتی،احداث 

پارک های محله ای، محوطه سازی آرامستان ها

10 کـمک به خــانواده های مســتمند جهت تعــمیر منازل )طرح کرامت(
مورد 
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واحد ترافیک  >

اجرای طرح ساماندهی ترافیک بافت 
مرکزی شهر : ساماندهی ترافیکی 
خیابان های شهید رجایی ، شهید 
بهشتی، مشتاق، ولی عصر)عج( 

اجرای خط کشی عرضی عابر پیاده 
توسط عوامل خدمات شهری

 تهیه بیش از چهل طرح کوتاه مدت 
و بلندمدت اصالح هندسی معابر، 

میادین، تقاطعات و ساماندهی
 تردد وسایل نقلیه

نصب تابلو و عالیم هشداردهنده 
ترافیکی در سطح شهر

صرفه جویی در انجام خط کشی 
طولی معابر شهری توسط عوامل 

خدمات شهری 

تعویض و نصب تابلوهای اسامی 
معابر در سطح محالت

 ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز
  در معابر مختلف و کاهش قابل 

مالحظه تلفات فوتی، جرحی
 و خسارتی

 تعمیرات گاردریل ، مونتاژ 
و بازیافت عالیم ترافیکی 
)تابلو، پایه تابو و چراغ( 

تعویض و نوسازی تابلوهای
 اسامی معابر در مرکز شهر 

 نصب
 پالک کد پستی

 5 میلیارد ریال

300 عدد

بیش از 12500 عدد

بیش از 400 عدد

8 میلیارد ریال

  20 هزار متر 

بیش از 300 مورد
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رشد و پویایی یک جامعه، بدون داشتن روحیه ای بانشاط، و فرهنگی توسعه یافته ممکن نیست. از جمله رویکردهای 
اصلی مدیریت شهری مبارکه در این بخش می توان به تحکیم بنیان خانواده،  ترویج فرهنگ کتابخوانی، آموزش 
های فرهنگ شهروندی، گردشگری، نشاط اجتماعی، پاس داشِت مناسبت های مّلی و مذهبی، و احیای سّنت های 

قوام بخِش جامعه، در قالب کارگاه ها، جشنواره ها و همایش های مختلف، اشاره کرد. 

 1-تأسیس و راه اندازی اولین مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی در بین شهرداری های استان
2-برگزاری 785 دوره  و کارگاه آموزشی در حوزه اجتماعی  با 14 هزار نفر شرکت کننده

)موضوعات: مهارت های زندگی ،آموزش های پیش از ازدواج ، فرزند پروری ،کنترل خشم ،پیشگیری از اعتیاد، 
انتخاب رشته کنکور، حل تعارضات بین زوجین، صمیمیت زوجین،طرح  سه شنبه هر هفته-شهر زندگی  و ...(

3- ارائه بیش از 540 مورد خدمات مشاوره تلفنی در ایام شیوع  ویروس کرونا 
موضوعات: استرس،افسردگی، مشکالت خانوادگی ،تحصیلی و فرزند پروری

4- برگزاری 3400 جلسه  مشاوره فردی و گروهی در زمینه تحکیم بنیان خانواده ،اعتیاد و تحصیلی 

امور فرهنگی و اجتماعی 

تحکیم بنیان خانواده و ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی 

اهم اقدامات انجام شده : 

>

 840
نـفــر 

 350
نـفــر 

 230
مورد 

 440
نـفــر 

 840
نـفــر 

 760
مورد 

مشاوره فردی )تحصیلی( 

مشاوره فردی )اعتیاد( 

مشاوره های گروهی )خانواده بهبود یافتگان(  

مشاوره فردی )کودک و نوجوان( 

مشاوره فردی )خانواده(

مشاوره های گروهی )تحصیلی(
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آموزش فرهنگ شهروندی 

اکران 13 دوره تبلیغات آموزش فرهنگ شهروندی در بازه های زمانی مختلف 

ساخت و تولید ویدئو کلیپ های  فرهنگی و آموزشی 

برگزاری جشنواره های فرهنگی وآموزشی با محوریت آموزش های فرهنگ شهروندی  

برگزاری نمایشگاه ها و کمپین های آموزشی 

>

انتخاب شهرداری مبارکه به عنوان شهرداری  نمونه استان در حوزه کتاب و کتابخوانی
 و تقدیر مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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حوزه کتاب و کتابخوانی 

برگزاری بیش از 18  نشست کتابخوان
 در مراکز فرهنگی شهرداری

برگزاری بیش از 20 کارگاه های قصه گویی
 در مهد های کودک شهر 

برگزاری اردوی های کتاب ویژه دانش آموزان

>

حوزه گردشگری و نشاط اجتماعی 

برگزاری جشنواره فرهنگی هنری نوبهار با حضور و استقبال چشمگیر شهروندان 

>

برگزاری سومین و چهارمین جشنواره فرهنگی، هنری نوروزگاه در مجموعه تاریخی 
ارگ نهچیر با همکاری بخش خصوصی

برگزاری بیش از  20 جشن مناسبتی، جشنواره غذا و بازی های بومی و محلی 
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ساخت تورهای مجازی و فراهم آوردن امکان بازدید360 درجه از تعدادی از اماکن گردشگری 
  www.mobarakeh.ir/city-tour            شهر در ایام کرونا   مراجعه به آدرس اینترنتی

خالقیت و بازی های فکری  >

برگزاری دوره های آموزش بازی های فکری ) فردی و خانوادگی( با 1800 نفر شرکت کننده

4200
 نفــــر

7600
 نفــــر

6300
 نفــــر

400
 نفــــر

13961398 13971399

برگزاری اردوی های خالقیت و بازی ویژه 
مدارس با 16 هزار نفر شرکت کننده

برگزاری 6 همایش پیاده روی خانوادگی و 
دوچرخه سورای در مناسبت های مختلف

برگزاری دوره های آموزشی خالقیت، رباتیک 
و چرتکه با 12500 نفر شرکت کننده

برپایی ایستگاه های فرهنگی و هنری در 
مناسبت های مختلف در گذر فرهنگی
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احداث سالن پالتو در مجتمع فرهنگی غدیر 
در راستای توسعه و تجهیز زیرساخت های تئاتر

طراحی ،ساخت و نصب تمثال تصاویر 240 شهید شهر مبارکه و محالت در سطح شهر

برپایی ایستگاه های مشاوره مذهبی و همچنین 
برپایی نماز جماعت در پارک ها در فصل تابستان

اجرای بیش از 400  برنامه فرهنگی و هنری در 
مراکز فرهنگی شهرداری

برگزاری طرح غنی سازی اوقات فراغت و  برگزاری بیش از 
300 دوره آموزشی و فرهنگی در مراکز فرهنگی

برگزاری کالس هــای قرآن و معــارف اســالمی
در مراکز فرهنگی با بیش از 1500 قرآن آموز

برگزاری بیش از 10 ورک شاپ در حوزه های 
هنری و صنایع دستی

حوزه فرهنگی مذهبی   >

تجلیل از خانواده معظم شهدا و جانبازان ، فرهیختگان ونخبگان شهر:
همایش تقدیر از همسران و مادران معظم شهدا ، تقدیر از اهالی قلم و نویسندگان شهر ،تقدیر از ایثارگران و جانبازان، همایش 
گرامیداشت روز حمل و نقل و رانندگان ،تقدیر از پرستاران ،تقدیر از معلمان ، تقدیر از شهروندان قانون مند ،همکاری در برگزاری 
مراسم تقدیر از قهرمانان ورزشی شهرستان ، تجلیل از پیرغالمان و پیشکسوتان حسینی شهرستان ،تجلیل از رتبه های تک 

رقمی کنکور ،کسبه ، تقدیر از چهره های ماندگار شهر)دکتر شهریار صفائی ( ، آزادگان سرافراز.

حوزه فرهنگی هنری  >
ساخت و تولید بیش از 13 نماهنگ در مناسبت های مختلف )غدیر، محرم، شب یلدا، سردار دل ها(
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حفظ و احیای میراث فرهنگی، به معنای احترام به نیاکان و دستاوردهای گذشتگان ماست. در این مسیر، انجام 
ادامه عملیات احیاء و مرمت ارگ تاریخی نهچیر با مساحت 16 هزار متر مربع و با اعتبار30 میلیارد ریال ، زمینه ی 
بهره  برداری های فرهنگی و اقتصادی از این میراث چندصدساله را برای شهروندان، هموطنان و جهانگردان فراهم 

نموده و آنان را با فرهنگ غنی و ریشه دار ساکنان این سرزمین آشنا می سازد.

شامل: اصالحات کالبدی ، نصب درب های ورودی، رنگ آمیزی داخل فضاها، اصالحات فرمی درب های چوبی، 
انجام تغییرات و ایجاد دسترسی برای فضاهای مختلف براساس کاربری 

شامل: تهیه طرح مرمت و معماری محوطه میانی با کاربری تماشاخانه، اجرای عملیات مرمت بدنه های محوطه میانی، آغاز 
عملیات احداث سکوهای نشیمن و راهرو دسترسی میانی تماشاخانه، عملیات تسطیح و خاک ریزی سکوهای نشیمن 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

اهم اقدامات انجام شده جهت مرمت و بازسازی ارگ تاریخی نهچیر در دروه پنجم 

انجام اصالحات و تکميل بخش های ناتمام حياط اندرونی

مرمت و باز سازی محوطه ميانی بخش قاجاری ارگ تاريخی نهچير
 متناسب با کاربری فرهنگی و هنری 

1

2
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شامل: اصالحات کالبدی براساس کاربری ها، جابجایی و نصـب درب های ورودی فضـاها، انجام اصـالحات فرمی 
درب های چوبی، رنگ آمیزی داخل فضاها

شامل: مرمت سازه ای مسیر، اجرای پوشش، الیه بندی، شیب بندی و اندود کاه گل پشت بام

شامل: 1 ( مرمت سـازه ای دیوار شــمالی مجــموعه سردرب شــامل تثبیت ، مـقاوم سازی و استحکام بخشی 
                2( احداث سرویس های بهداشتی عمومی ، اجرای زیر ساخت و محوطه سازی حیاط میانی، انجام اصالحات 

و تکمیل فضای چایخانه، اجرای آجر فرش بام 

شامل: تکمیل ، مرمت و مقاوم سازي دیوار های باربر، اجرای مجدد لنگه طاق ها و پوشش ها، شیب بندی ، الیه بندی 
و اندود کاه گل پوشش و اجرای کانال های دفع آب هاي سطحي، خشت زني سنتي جهت مرمت دیوارها

انجام اصالحات و تکميل بخش های ناتمام حياط بيرونی خانه 
متناسب با کاربری مجموعه اقامتی 

مرمت مسير ارتباطی حياط و انبار آذوغه  با رويکرد  تبديل به 
مجموعه خدمات پذيرايی 

تکميل مجموعه سردرب ضلع جنوب شرقی  ارگ با کاربری خدمات پذيرايی 

انجام اصالحات و تکميل بخش های ناتمام حياط اندرونی

3

5

4

6
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حوزه شهرسازی یکی از مهمترین بخش های فعال در شهرداری هاست که مسئولیت مهمی را از لحاظ مسائل فنی 
و گسترش شهری بر دوش دارد .ارتقاء کیفیت محیط ،معماری و شهرسازی ،مناسبت سازی عرصه های عمومی 
،بهبود وضعیت نماسازی شهری،هویت بخشی و روان سازی جریان زندگی در محیط شهری تنها بخشی از وظایف 

این بخش است .

تجمیع حوزه شهرسازی و راه اندازی سیستم 
شهرسازی الکترونیک در راستای رفاه 

حال شهروندان 

مکاتبه و پیگیری بیش از  360  پرونده 
در کمیسیون ماده 5 و کمیته کار استان 

پاسخگویی به مراجعات ارباب رجوع  
) نوبت بازدید  15500  مورد- پاسخگوئی شفاهی

 )تعیین وضعیت و...( 5700 مورد (

انجام بیش از 700  مورد بازدید 
توسط معاون شهرسازی

صدور گواهی عدم خالف و پایانی :
 بیش از  660 مورد 

پیگیری در خصوص بازنگری طرح جامع شهر 
با برگزاری بیش از 20 جلسه کارشناسی و 

بازدید میدانی

صدور بیش از  2700 آراء قطعی و تجدید نظر
 در کمیسیون ماده 100

صدور پروانه های ساختمانی :
 بیش از 810 مورد 

پاسخ به استعالمات مختلف :
 بیش از 6400 مورد

ارجاع و بررسی بیش از  1710  پرونده
 در کمیسیون ماده 100 

1

3

2

4

5

7

9

6

10

8

معاونت شهرسازی 

اهم اقدامات انجام شده : <
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اداره سرمایه گذاری و مشارکت های عمومی 

یکی از وظایف اصلی شهرداری ها اجرای طرح های عمرانی مصوب با اعتبار و سرمایه دولتی و محلی است. اما در 
دنیای پرشتاب کنونی و در راستای توسعه شهرها شهرداری ها باید خود به طور مستقیم در اجرا و تأمین پروژه های 
عمرانی اقدام کنند از این رو نیازمند منبع درآمدی برای این طرح ها هستند و راهی جز مشارکت بخش خصوصی 
نیست . در این راستا شهرداری مبارکه جذب سرمایه گذار برای اجرای طرح های توسعه ای خود را در دستور کار 

قرار داده است.

پروژه احداث 
و بهره برداری از تونل
ارتباطی فیبر نوری 
و نصب دوربین های
نظارتی و ثبت تخلف

بهره برداری از پروژه 
مشارکتی احداث استخر 

ومجموعه تجاری اداری
 فتح المبین 

BOLT:روش سرمایه گذاری

روش سرمایه گذاری: مشارکت مدنی

هزینه اجرا : 565 میلیارد ریال
طول دوره مشارکت: 15 سال 

اجاره بها پرداختی: 
شـــــبکه فـــیبـــرنــوری:  3 درصــــد از درآمــــــد نـاخـــــالـــــص
دوربین ها: 50% از سهم شهرداری از هر جریمه صادره

مــبلغ پــــروژه : 190 مـــیلــیارد ریـال 

مساحت پروژه : 3500 متر مربع 

اهم اقدامات انجام شده : <
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پروژه احداث نیروگاه 
خورشیدی با ظرفیت

 100 کیلووات

پروژه احداث مجتمع 
مسکونی واقع در
 مشهد مقدس

پروژه احداث
 ابربیلبورد و تابلو های

 الیت باکس 

EPCF:نحوه انعقاد قرارداد

روش سرمایه گذاری: مشارکت مدنی

BOLT:روش سرمایه گذاری

طول دوره بازگشت سرمایه:60 ماه 
طول مدت قرارداد با اداره برق:20 سال
هزینه اجرای پروژه:  20 میلیارد ریال 

طرف مشارکت:سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
مساحت زمین:244مترمربع

تعداد طبقه:9 طبقه  - تعداد واحد:12واحد
مساحت ساخت:1600مترمربع

در دست اقدام

هزینه اجرا : 5/ 8  میلیارد ریال
طول دوره مشارکت:52 ماه

اجاره بها پرداختی: 1.700 میلیون ریال
درآمد سالیانه بعد از اتمام طول دوره مشارکت:

4.800  میلیون ریال
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پروژه احداث باغ 
رستوران سرارود

پروژه احداث 10 عدد
 تابلو تبلیغاتی
 ) الیت باکس (

BOLT:روش سرمایه گذاری

BOLT:روش سرمایه گذاری

هزینه اجرا :  4 میلیارد ریال
طول دوره مشارکت: 96ماه

اجاره بها پرداختی: 3.900میلیون ریال
درآمد سالیانه بعد از اتمام طول دوره مشارکت: 

1.000میلیون ریال

طول دوره مشارکت: به اتمام رسیده  

در اختیار شهرداری

درآمد سالیانه:700 میلیون ریال
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سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

1- نگهداری مستمر 340 هکتار فضای سبز پارک ها و شهر  شامل :

اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست ونقش آن در توسعه پایدار و سالمت شهروندان ، همچنین تأکیداتی که در 
کالم الهی و اقوال و سیره ی بزرگان دین در این خصوص وجود دارد ، موجب شد مجموعه ی مدیریت شهری به 
عنوان وظیفه ای دینی و ملی ، حفظ و توسعه آن را وجهه ی همت خویش قرار دهند و در احیاء و گسترش فضای 

سبز و مدیریت مصرف و حفظ منابع طبیعی ایفای نقش نمایند.
شهرداری مبارکه در دوره پنجم شورای اسالمی شهر با هدف حفظ محیط زیست و توسعه کمی وکیفی فضا های 

سبز شهری و افزایش سرانه فضای سبز شهروندان به این اقدامات مبادرت نموده است:

کاشت  انواع 
درخت و درختچه
80 هزار اصله

علف زنی 
باغچه های گل فصل
25 هزار متر مربع

الیروبی
271 هزار 
متر مربع

مــورت زنـــی
630 هزارمتر

هرس
132 هزار 

اصله

کوددهی 
چمن

972 هزار 
مترمربع

کوددهی 
درختان

152 هزار 
اصله

محوطه سازی
با شن رنگی

7500 مترمربع

کاشت گل فصل 
1/300/000

کـــوزه

کاشت چمن 
و واکاری 
10 هزار 
مترمربع
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2-اجرای 3500 متر شبکه آبیاری قطره ای

3- تعمیرات ابنیه پارک های سطح 
شــهر و محــالت : 8 هــزار مــتر مـربع 

4- اصالح سیستم روشنایی پارک های 
محله یک و پنج صفائیه، شهدای زینلی ، 

گل نرگس و محله شیخ آباد

5- تولید بیش از 357 هزار انواع گل 
و گیاه زینتی فصلی و دائمی جهت 

کاشت در سطح شهر

6- سیما ، منظر و زیباسازی شهری شامل: 
ســاخــــت 200 باکـــس گــل جــهت گـــل آرایـــی، 
ساخت 70 مورد المان های موقت مناسبتی 
و رنگ آمیزی و مناسب سازی هزار متر مربع 

مبلمان شهری
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اداره حراست 
اداره حراست شهرداری مبارکه عالوه بر انجام وظایف ذاتی خود شامل حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی، حفاظت 
اسناد و حفاظت آیتی، طی سا لهای گذشته اقدامات متعددی را در راستای خدمت رسانی به مجموعه شهرداری 
و شهروندان انجام داده است که بسیاری از آن به علت دارا بودن طبقه بندی و رعایت شأن و جایگاه افراد در حال 
حاضر قابل ذکر نیست، لیکن به گوشه هایی از آن اشاره می کنیم که امیدواریم مورد رضایت حق تعالی و اهالی 

ارجمند و بزرگوار شهر مبارکه واقع گردد.

اهم اقدامات انجام شده : 

حفظ و صیانت از حقوق شهروندی و تالش در جهت  
تکريم ارباب رجوع با رسیدگی به شکایات مطروحه

کمك به ريشه کن کردن معضل خانمان سوز اعتیاد 
با برگزاری جلسات توجیهی آموزشی کارکنان و ...

شناسایی و كمك به ارتقاء نیروهای کارآمد وتوانمند 
در شهرداری

زمین  ساختمانی،  تخلفات  های  پرونده  بررسی 
خواری، تغییر کاربری ها و ...

تصویری  پایش  سیستم  ارتقاء  و  نصب  پیگیری 
شهری و محیطی

انجام مصاحبه های ارشادی با کارکنان و ارائه 
راهکارهای الزم

شناسایی مشکالت و معضالت شهرداری و سازمان های 
وابسته و تالش در رفع آنها

بررســی عـــوامل فســـاد اداری و تـــالش در جـــهــــت
 رفــــع آن

ارائه مشاوره های الزم به مجموعه مدیران و پرسنل 
در پیشبرد امور و خدمت رسانی بیشتر به شهروندان

نظـــارت و پیگـــیری جـــهت ارتـــقاء امـــنیت اطـــالعـــات
IT در حوزه 
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انجام مصاحبه های ارشادی با کارکنان و ارائه 
راهکارهای الزم

<  امور حقوقی
مسئولیت حساس و خطیر اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداري ، در رابطه با دعاوي مطروحه علیه 
شهرداري و طرح دعاوي به منظور وصول حقوق شهرداري ، ابالغ قوانین و مقررات و چگونگي اجراي آنها ، شرکت 

در کمیته ها و کمیسیون ها و .....از جمله وظایفي است که برعهده  امور حقوقي شهرداري مي باشد.

اهم اقدامات 
انجـــام شــــده 

ارائه 
دادخواست های حقوقی

 در رابطه با چک های برگشتی 
در محاکم قضایی به مبلغ 

بیش از 2 میلیارد ریال

پیگیری
 و صدور بیش از 90 مورد
 رأی در محاکم حقوقی و 
انجام جزایی در حق شهرداری

بیش از 150 مورد 
مکاتبات با دیوان عدالت 

اداری در خصوص 
کمیسیون های
 ماده 77 و 100

پیگیری و مکاتبه
 بیش از 600 مورد

 نامه با محاکم قضایی

تقاضای
 تعقیب قانونی به حقوق 

شهرداری و رفع تجاوز ،تصرف 
و خلع ید به مساحت بیش از 

31 هزار متر مربع
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حوزه حمل و نقل عمومی  
امروزه استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی مانند اتوبوس،تاکسی و مترو عالوه بر کاهش زمان و هزینه های سفر، 
به حفظ محیط زیست و ایمنی بیش تِر مسافران می انجامد. سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مبارکه با 
بیش از 85 درصد پوشش دهی خطوط در سطح شهر و جابجایی روزانه بیش از 11 هزار نفر بیشترین سهم را در 
جابجایی مسافر در بخش حمل و نقل عمومی دارد و بر حسب وظیفۀ خود به سمت توسعه ناوگان و استفادۀ هر 
چه بیشتر از امکانات به پیش می رود و تمام اهتمام خود را بر باال بردن سطح رضایت مندی شهروندان عزیز 

قرار داده است .

جابجایی بیش از 10 میلیون مسافر با اتوبوس های واحد در دوره پنجم 
بازسازی اتوبوس های متوقفی با اعتبار 10 میلیارد ریالی

افزایش 3 خط درون شـــهری در محالت دهــنو، صــادقیه و شـــیخ آباد جهــت رفاه حال شهروندان
بازسازی اساسی 10 دستگاه اتوبوس با کمترین هزینه و با استفاده از توان و ظرفیت داخلی سازمان

بروزرسانی تجهیزات مرکز معاینه فنی و واگذاری به بخش خصوصی 
بازسازی و مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس و همچنین نصب ایستگاه های جدید

 )QR( تجهیز ناوگان تاکسی شهری مبارکه به اپلیکیشن پرداخت کرایه موبایلی
راه اندازی سامانه تلفنی 133 تاکسیرانی در راستای طرح تکریم و ارائه خدمات مطلوب تر.

اهم اقدامات انجام شده در سازمان مدیریت حمل و نقل شهری >
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اهم اقدامات انجام شده در  حوزه حمل و نقل برون شهری)قطار شهری (  >

تملک و آزادسازی 11200 متر 
مربع از اراضی واقع در طرح قطار 

حومه ای مبارکه - بهارستان
 با هزینه 16 میلیارد ریالی

پیگیری و پرداخت مطالبات 
معوقه آزادسازی ها 

در سال 1394 به مالکین 

تشکیل کمیته تملک اراضی به میزبانی 
شهرداری مبارکه و آزادسازی 6850 متر مربع 

عرصه واقع در طرح با اعتبار
 شرکت عمران مجلسی 

برنامه ریزی و ایجاد ساختار 
اجرایی قطار حومه ای برای اتصال 

به خط یک اصفهان

طراحی و مطالعه اولیه ایستگاه های قطار حومه ای 
شامل: تهیه فازبندی ایستگاه ها ، بررسی وتعیین 

مغایرت های طرح هندسی ، برداشت مجدد 
مسیر در مختصات UTM و طراحی پهنه ایستگاه 
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واحد امالک  

تملک و آزادسازی  بیش از 14500 متر مربع امالک معارض به ارزش 80 میلیارد ریال در نقاط 
مختلف شهر و محالت

واگذاری بیش از 160 هزار مترمربع زمین در منطقه کارگاهی خیام به صنوف مختلف )مکانیسین ها 
آهن فروشان ،درودگران ،جوشکاران ،مصالح فروشان (

دامنه فعالیت این واحد نیز وسیع و نوع فعالیت هاي آن بسیار حائز اهمیت است. تمامي طرح هاي عمراني پس 
از تصویب به این واحد ارجاع داده می شــود و از مرحله برداشت تا رسیدگي به امور مالکین پالک هاي واقع در 

مسیر طرح ها و حفظ حقوق دیگر مالکین و حقوق عمومي مورد بررسي قرار مي گیرد.

- محله محمدیه
- ادامه خیابان 22 بهمن

- خیابان محتشم

- خیابان 16متری گلستان
- بلوارشهدای طاهری 

- خیابان شهدا 
- گذر30متری محله دهنو

- محله صادقیه 
- محله اسماعیل ترخان

- خیابان شهیداصغر ضیایی 
- محله سرارود 
- محله محمدیه
- محله قهنویه 
خیابان مشتاق

 خیابان سروش

- خیابان اباذرغفاری 
- خیابان شهید اصغر ضیایی

- بلوارآزادگان 
- محله سرارود 

- محله دهنو 
- خیابان سروش 

-  چمن مصنوعی محله قهنویه 
- خیابان شهیدمحمدصادقی

محله دهنو
- میدان پیامبر اعظم)ص(

- خیابان حافظ شرقی 
- خیابان 30مــتری مــــحـــله 

درچه کلماران 
- خیابان شهیدمحمدصادقی

محله دهنو
- خــیابان 30مــتری مــحله 

دهـــنو 
- خیابان شهید اصغر ضیایی

- خیابان شهید مطهری
- خیابان الله های آزادی 

- بلوار آزادگان )ادامه(

1396139713981399

اهم اقدامات انجام شده: >
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واحد موتوری شهرداری با دارا بودن 110  دستگاه از انواع ماشین آالت سبک و سنگین و همچنین  32 نفر راننده 
پایه یکم و دوم ، 5 نفر مکانیک و سرویس کار به صورت شبانه روزی در امر تعمیر و نگهداری ناوگان خودرویی 

شهرداری فعالیت می نمایند .

واحد موتوری 

اهم فعالیت  های انجام شده: >

تعمیر اساسی
 20  دستگاه 

ماشین آالت فضای سبز
 و خدمات شهری 

ارزش ریالی: 
20 میلیارد ریال

کاهش هزینه 
تعمیر و نگهداری

 ناوگان  با بهره گیری
 از توان داخلی

 به مبلغ بیش از
 16 میلیارد ریال

حمل نخاله ،
 خاک برداری و 

شن ریزی :  41000 سرویس
ارزش ریالی:

 36/5 میلیارد ریال 

تخریب و آزادسازی
 معابر : 189 مورد

ارزش ریالی:
  11 میلیارد ریال

تجهیز و توسعه
 ناوگان موتوری

 خدمات شهری 
ارزش ریالی:

 10 میلیارد ریال 

حمل زباله شهری : 
6500 سرویس 

ارزش ریالی:
   20 میلیارد ریال
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
نقش برخی نهادها و واحدهای خدماتی، در روزهای مبادای حوادث و مصائب، آشکارتر می شود. بدیهی است، توجه 
به این واحدها و تجهیز و توسعه ی آن ها، ایمنی، آسایش و سالمت را برای شهروندان به ارمغان می آورد؛ در دوره 

پنجم مدیریت شهری به تأمین و خرید تجهیرات مورد نیاز این حوزه توجه ویژه ای شده است . 

روایت آمار از رشادت های سازمان آتش نشانی شهرداری مبارکه در دوره پنجم  >

تعداد تماس های گرفته شده با 
سازمان آتش نشانی : 35 هزار تماس

تعداد کل حوادث غرقی :22 حادثه  
) 15 نفر  نجات یافته – 7 نفر فوتی (

بازدید و بازرسی دوره ای  از
 اماکن عمومی : 960 بازدید 

آموزش شهروندان در راستای کاهش و پیشگیری
 از وقوع حوادث : بیش از 14 هزار و 516 نفر

ضدعفونی معابر و اماکن عمومی با همکاری گروه های جهادی :
 500 هکتار با بیش از یک میلیون و 300 هزار لیتر مواد ضدعفونی

جمع کل حوادث و حریق :  2300 مورد 
سال 1396 :  518  مورد-  سال 1397 :  556 مورد 

 سال 1398  :645   مورد – سال 1399 : 581 

آمار نجات یافتگان و احیاشدگان 
در سوانح و حوادث :  138  نفر 

بازرسی ایمنی ساختمان ها و صدور
 تائیدیه پایان کار  :950 مورد 

آموزش های سازمانی)مراکز آموزش عالی 
دستگاه ها وادارات دولتی( : 4600 نفر 

1

3

5

7

9

2

4

6

8
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واحد فناوری اطالعات و ارتباطات
واحد فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداری مبارکه در راستاي رسالت خود اقدام به تهیه و تدوین برنامه راهبردي 
توسعه فناوري، تشکیل بانک هاي اطالعاتي و سیستم هاي اتوماسیون اداري، ایجاد شبکه هاي داخلي، مکانیزه 
کردن سیستم هاي موجود و مورد نیاز شهرداري نظیر سیستم یکپارچه اداري مالي، حقوق و دستمزد و امور 

پرسنلي، سیستم عوارض خودرو، ایجاد و راه اندازي خدمات الکترونیکي ویژه شهروندان  و ... نموده است.

اهم اقدامات انجام شده : 

به روزرسانی معماری سازمانی 
و طرح جامع فناوری اطالعات و 

ارتباطات شهرداری

پیاده سازی سامانه يكپارچه تحت 
وب اتوماسيون اداری، حقوق و 
دستمزد، تردد، انبار، امور مالی 

راه اندازی سامانه های اطالعات 
مکانی)GIS( و تکمیل الیه های 

مختلف اطالعاتی مورد نیاز 
مدیریت شهری 

مدیریت تأمین، نگهداری و 
پشتیبانی سخت افزار های 

پسیو و اکتیو شهرداری

اجرای طرح استعالم ها و اخذ 
مجوزهای الزم به صورت الکترونیکی 
در شبکه بین دستگاهی به منظور 
ارائه خدمات شایسته به شهروندان

طراحی، پیاده سازی، نگهداری و به 
روزرسانی زیرساخت امن شبکه های

ارتباطی داخلی شهرداری

ایجاد و توسعه مراکز داده و زیر 
ساخت های ارتباطی، مدیریت 

امنیت اطالعات و ارتباطات

توسعه زیرساخت های ارتباطی 
مشترک شهرداری با سازمان ها 

و ادارات خدمت رسان 
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واحد امور رفاهی و ورزشی  شهرداری مبارکه، با تالش بی وقفه همواره سعی بر خدمت رسانی به کارکنان و خانواده 
محترم مجموعه شهرداری داشته تا بتواند ضمن تأمین رفاه ، شرایط بهینه و مناسب برای ایشان در عرصه خدمات 
ارائه نماید تا کارکنان با انگیزه و رضایت بیشتر و بهتری بتوانند امور زندگی خود را اداره کنند و در خدمت رسانی 

مطلوبتر به شهروندان موفق تر عمل کنند.

اهم اقدامات انجام شده : 

 واحد امور رفاهی و ورزشی

راه اندازی دو ایستگاه دوچرخه شهروندی
 در سطح شهر  

برپایی ایستگاه های ورزش صبحگاهی در 
بوستان های سطح شهر

ایجاد تعامل با سایر دستگاهها و سازمان ها 
جهت ایجاد تسهیالت رفاهی بیشتر

تعمیر و مرمت زمین های چمن مصنوعی 
تحت نظارت شهرداری

خرید 3 دستگاه ضدعفونی کننده و استقرار
 میز سالمت به منظور پیشگیری از شیوع

 ویروس کرونا

رسیدگی به امور رفاهی، حمایتی و 
معیشتی کارکنان 

برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان

ساماندهی سیستم حمل و نقل درون سازمانی با 
بکارگیری خودروی استیجاری و کاهش هزینه

 سالیانه  4 میلیارد ریالی 
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اهم اقدامات انجام شده : 

بافت های ناکارآمِد شهری و مسائل و مشکالت مبتال به آنها طی چند دهۀ اخیر به عنوان یکی از جدی ترین 
چالش های نظام برنامه ریزی و مدیریت شهرهای کشور مطرح شده است. محدوده های نیازمند احیاء ،پهنه های 
نابسامان میانی شهر ها،پهنه های شهری با پیشینه روستایی که در عرصه کنونی شهرها ادغام شده اند ، از جمله 

اهداف برنامه های بازآفرینی شهری می باشند. 

دبیرخانه بازآفرینی شهری

واحد رسیدگی به درخواست های 
مـــردمی وتخــلفات ســـاختمانی

ثبت و ارجاع درخواست های
 مردمی درسامانه 137 شهرداری

رسیدگی به گزارشات 
مهندسین ناظرساختمان 

ارسال گزارش تخلفات ساختمانی 
به  معاونت شهرسازی

صدور و ابالغ اخطاریه
 تخلفات ساختمانی 

پیگیری درخواستهای 
مکتوب مردمی

کنترل ساخت وساز ورسیدگی 
به تخلفات ساختمانی  

پاسخگویی به مراجعات مردمی
 ) میز خدمت(

توقف ساخت و سازهای
 غیرمجاز  

 4800
مــورد

 2855
مــورد

 458
مــورد

 2850
مــورد

 233
مــورد

 1581
مــورد

 3750
مــورد

 3270
مــورد

پیگیری و اخذ اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال در قالب 
اوراق بهادار، در راستای ارائه تخفیف به شهروندان 
جهت صدور پروانه های ساختمانی در بافت فرسوده

بررسی و شناسایی بافت های فرسوده ،برداشت 
نقاطUTM  و تهیه نقشه بافت فرسوده شهر و 
پیگیری از طریق ادره کل راه و شهرسازی استان

تهیه نقشه تفصیلی گستره طرح ویژه
 محله اسماعیل ترخان 

بررسی وشناسایی محالت هدف بازآفرینی و تعریف 
پروژه های محرک توسعه : که در این خصوص می توان 

به آغاز عملیات تعریض کوچه شهیدمحمد صادقی دهنو
 و کوچه شهید اصغر ضیایی محله قهنویه اشاره کرد.

پیگیری و تشکیل کمیته ساماندهی بافت فرسوده 
محله اسماعیل ترخان با حضور کارشناسان شهرداری و 
اداره کل میراث فرهنگی استان و اخذ ضوابط ساخت
 در طرح ویژه محله اسماعیل ترخان بعد از 13 سال

تهیه نقشه تدقیق بافت فرسوده شهر
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