


شــما هنــوز خیلــى کار در پیــش داریــد. آنچــه انجــام شــده، ارزشــمند اســت؛ امــا نســبت بــه آنچــه 
بایــد انجــام شــود،کم اســت. همیــن مقــدارى کــه انجــام داده ایــد هــم حقیقتاً براى مردم و مســؤوالنِ 
منصــف جــاى شــکرگزارى اســت. کارهــاى خــوب و اقدامــات مفیــدى صــورت گرفتــه اســت. انســان 
ّــت خدمــت بــه مــردم،  رایحــه طیّبــه احســاس خدمــت را استشــمام مى کنــد؛ مى بینــد کــه در مدیری
احســاس اخــاص بــراى خــدا وجــود دارد. ایــن چیــز خیلــى باارزشــى اســت؛ بخصــوص در شــهردارى 
کــه بــا مــردم ســر و کار دارد. ســازمانهایى کــه سروکارشــان بــا مــردم بیشــتر اســت، بایــد روح 

خدمتگــزارى و اخــاص را بیشــتر از جاهــاى دیگــر داشــته باشــند.

بیانات مقام معظم رهبری
در مورد وظایف شهرداری ها

1382/09/17



گـزارش عملکرد شهرداری خـواف
در سال 1399

روابط عمومی شهرداری خواف

تهیه و تنظیم: بهمن خطابی
طراحی و صفحه آرایی: عبدالواحد باعزت

چاپ: دقت
شمارگان: 1000 نسخه



مهندس مقدم نیا
شهردار خواف



بـدون شـک یکـی از اصلی تریـن و مهمتریـن وظیفه مدیریـت شـهری، برنامه ریزی اسـت که با گسـترش حیطه 
عملکـرد، محـدوده خدمـات، تنوع وظایـف، تعداد منابـع سـازمانی و افزایش کنترل و نظارت بر سـازمان تا سـطح 

مشـارکت مسـتقیم شـهروندان بر عملکرد شـهرداری ضـرورت آن بیـش از پیش نمایان می شـود.
از طرفـی یکـی از اهداف مدیریت شـهری، برنامه ریزی بر پایه درآمدهای پایدار و در راسـتای توسـعه متـوازن و رفاه 

اجتماعی شـهروندان می باشد.
امیـد اسـت به فضل الهـی توفیق همراهی و همدلی همه شـما عزیـزان، دلسـوزان، فرهیختگان، نخبـگان و نظرات 
ارشـادی بزرگان شـهر و اسـتان، بویژه نقـش خطیر و حضور فعاالنه اصحاب رسـانه که مسـلماً سـربازان خط مقدم 
آگاهی و اطالع رسـانی در مسـیر توسـعه پایدار شهری و شایسته ترین مشـاوران و نمایندگان افکار عمومی هستند، 
نصیـب اینجانب شـود تا با توکل و لطف حضرت بـاری تعالی، به مدد اسـتفاده از ِخَرد جمعی و مشـارکت و معاضدت 
تمامی شـهروندان گرامی در جهت دسـتیابی به شـهری شاداب، سـالم، اَمن و مناسب برای سـکونت و زندگی تالش 
نمائیـم. لذا این شـعار زمانـی تحقق می یابد کـه متقابال شـهروندان عزیز، مجموعه شـهرداری را به عنـوان خادمین 
خود بدانند چرا که همیشـه »شـهر را شـهروند می سـازد« و از آنجائیکه مسـئولیت سـنگین مدیریت شـهری، بار 
امانتی اسـت که نیازها، کمبودها و اقــتضائات آینده عمران و آبادانی شـهر را از یکسو و پاسخگوئی شایسته و بجای 

شـما مردم شـریف ، از سـوی دیگر، آن را وزین تـر می نماید.



فعالیتهای عمرانی
عملکرد اداره عمران و شهرسازی

یکی از مهمترین واحد های شهرداری واحد عمران است که به طور کلی عمران 
وآبادانی شهر و کلیه امور شهرسازی ، ساختمانی   تحت نظر آن انجام می شود .

نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه 
های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی.

نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت 
و دراز مدت.

مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه 
تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.

انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.
برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابالغ به مناطق.

کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه های مختلف 
به پیمانکاران.

برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.
نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.

هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحد های عمرانی مناطق شهرداری.
ایجاد هماهنگی الزم بین مناطق و واحد های ذیربط در خصوص حفاریهای پیاده 

روسازی، پروژه های ساختمانی شهرداری و …
نظارت و کنترل بر  عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده 

شده و بررسی صورت وضعیتها.
نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد 

هزینه های مربوطه.
برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی.

تعمیر  و  و مرمت  پیاده سازی  و  اجرای طرحهای خیابان سازی  بر  نظارت 
مستحدثات متعلق به شهرداری.

برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.
نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها.
مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و 

برآورد و اولویت دار نمودن پروژه های آبهای سطحی.
اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه 

گزارش به واحد های ذیربط.

همکاری با میراث فرهنگی 
جهت مرمت آسبادها
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احداث کانال دفع 
آبهای سطحی

بلوار غیاثیه

خیابان مسجدجامع

بلوار سیناانتهای بلوار فردوسی

خیابان خواجه یارخیابان سینا

مترطول1745/7

 

 

 آدرس متراژ 

 اجرای کانال دفع 
 آبهای سطحی

 خیابان بهار متر  410
 و عبور عرضی آن 13و  11حد فاصل خواجه یار  متر 7/70

 3عبور عرضی روبروی خیابان خواجه یار  متر 13
 خیابان مسجد جامع متر 125
 بلوار سینا متر 657
 بلوار فردوسیانتهای  متر 299
 بلوار غیاثیه متر  171
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بلوار  وحدت

خیابان 72 تن شهید

خیابان مدرس

خیابان وحدتبلوار سینا

بلوار امام رضا )ع(

مترمربع64729آسفالت معابر
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خیابان حافظ ابرو 10 و فرعی آن 
خیابان سینا 2 

خیابان شهید مدرس 14 
خیابان شهاب 10 

خیابان خواجه یار 3
خیابان شهید مدرس5 

خیابان وحدت 10 
خیابان بوستان 22 
خیابان بوستان 24 

خیابان نظام الملک 2
خیابان رودکی 4 

خیابان فاطمه زهرا )س( 13
خیابان صداقت 
خیابان بهشت 

خیابان سینا 14
خیابان سینا 15 

بلوار عطار
 خیابان عطار 14

خیابان بوستان 26 
خیابان بوستان 17 

خیابان شهاب 2  
خیابان 72 تن شهید 28 
خیابان 72 تن شهید 18

بوستان 24

رودکی 4

فاطمه الزهرا )س( 13

خیابان مدرس 4
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مترطول12731جدول گذاری معابر

خیابان فرهنگیان

خیابان  سالمتخیابان  حافظ 4
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نظام الملک6

بلوار  وحدت

غیاثیه 5

بلوار امام رضا )ع(

شهاب 3

خواجه یار3

ارشاد 12

استاد عثمان خوافی

بلوار غیاثیه

خیابان عارف

خیابان عارف

شهید سمیعی 10

خیابان وحدت 3 
خیابان کوثر 3 

خیابان 72 تن شهید 28 
خیابان حافظ ابرو 20 

فرعی خیابان 72 تن شهید 34 
خیابان نظام الملک 2 

خیابان آزادگان 
انتهای مولوی2)پشت پلیس راه(

حاشیه خیابان نظام الملک 
خیابان نظام الملک 2 

ابتدای خیابان نظام الملک 11 

ابتدای خیابان سینا 28 
خیابان بهار

خیابان مرزداران 10 
خیابان رودکی 4 

خیابان فاطمه زهرا)س( 13 
خیابان شهید کارگزار 8 

خیابان نظام الملک 9 
خیابان مولوی 4 

اصالح بولوار ولیعصر)آیلند(
دوربرگردان بلوار غیاثیه

اصالح دوربرگردان خیابان سعدی

اصالح بوستان اندیشه
خیابان حافظ ابرو 10 

خیابان نظام الملک 6 و فرعی
کوچه ارتباطی مولوی 2 به 4 
خیابان غیاثیه3 وارتباطی به5

خیابان شهید سمیعی 10 
خیابان نسترن 1

خیابان خیام 21 و فرعی آن 
خیابان 72 تن شهید 18 

خیابان صداقت 
مجد خوافی 7 

خیابان پیر احمد 8 و فرعی
ایلندمیانی بولوار غیاثیه 

خیابان حافظ 4 
خیابان پیام 

انتهای سینای 7 و فرعی
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پیاده روی سازی

بلوار فاطمه الزهرا )س(

خیابان 72 تن شهید

بلوار سعدی

بلوار بوستانخیابان شهاب

خیابان وحدت

مترمربع6439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس متراژ

 اجرای کانال دفع 
 آبهای سطحی

 ضلع جنوبی خیابان شهاب مربعمتر 1300
 تن شهید 72ابتدای خیابان  مربعمتر 1075
 روبروی  آموزش و پرورش مربعمتر 130
 ابتدای سعد آباد مربعمتر 196
 تن شهید 72آیلند میانی بلوار  مربعمتر 169
 میدان آسباد مربعمتر 59
 9خیابان وحدت  مربعمتر 85
 5وحدت  ابانیخ مربعمتر 55

 خیابان فاطمه زهرا)س( مربعمتر 897
 21خیابان خیام  مربعمتر 406
 حاشیه بلوار امام رضا)ع( مربعمتر 782
 حاشیه بلوار سردار شهید سلیمانی متر مربع 558
 خیابان وحدت متر مربع 795

 تایل بوستان اندیشه مربعمتر 4/207
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احداث سرعت گیر

افزایش بنای ساختمان 
شهرداری و شورای شهر

احداث آشیانه ماشین آالت

احداث ایستگاه شماره 2
آتش نشانی و خدمات ایمنی

کفپوش محوطه شهرداری

اصالح هندسی معابر

دیوارکشی  زمین
 میدان میوه و تره بار

 

 

 

 

 

 

 مترطول 256
 اصالح جوی عرضی ورودی خیابان ها 

 بلوار امام رضا)ع( روبروی پلیس راه   متر 250
اصالح هندسی 

 معابر

 بلوار غیاثیه  متر 50
 بلوار سعدی  متر 32
 )عج( بلوار ولیعصر  متر  84

 دیوار کشی پارکینگ موتوری شهرداری  متر مربع 350

 سایر موارد

 دیوار کشی زمین میدان میوه و تره بار  متر مربع 945
 دیوار کشی استخر کارخانه آسفالت  متر مربع 327
 آشیانه پارکینگ موتوری شهرداری 10احداث   متر مربع 330
 احداث سرعتگیر  مورد 5
 کف پوش محوطه پارکینگ اداری شهرداری  مربعمتر  700
 افزایش بنای واحد شهرسازی و بایگانی  متر مربع 52
 افزایش بنا ساختمان شورای شهر  متر مربع 54
آتش نشانی و خدمات ایمنی  2سفت کاری ایستگاه شماره   متر مربع 200زیر بنا 

بهسازی بوستان اندیشه

احداث میدان آسباد

سایر موارد عمرانی

 

 

 

 تعداد شرح  ردیف

 فقره 264 پروانه های ساختمانی صادره  1

 مورد 945 اخطار های ساختمانی  2

 مورد  522 آراء کمیسیون ماده صد و تجدید نظر  3

فعالیتهای شهرسازی
عملکرد اداره عمران و شهرسازی
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رنگ آمیزی جداول 28000 متر طول

جمع آوری نخاله های ساختمانیتعمیر سرویس های بهداشتیبهسازی و تعمیر غسالخانه

رنگ آمیزی سرعتگیرهای سطح شهرتخریب بافت فرسوده
2000 متر مربع 

فعالیتهای  خدمات شهر و حمل و نقل
عملکرد اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
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الیروبی  مسیل هاگندزدایی سطل های زبالهحفر ترانشه و الگون تبخیری

اجرای سامانه پایش تصویری و ترافیکی

رفع سد معبر تیرهای برق

تعویض و نصب تابلوهای راهنمایی

بازگشایی محله زرع آباد )72 تن 26(

الیروبی کانال ها نصب  رفلکتور اطفاء حریق
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اصالح سیستم آبیاری

شستشوی لوازم بازی پارکها

اصالح سیستم آبیاری:
1- ورودی خیابـان تـالش بـا خوابانـدن لولـه 63 عرضی و 

آبیـاری ثقلـی از خیابـان تـالش، تـا ابتدای بلوار سـعدی
2- اصـالح آبیـاری بلـوار فرمانداری سـمت بیمارسـتان، با 

خوابانـدن لولـه 250 جلوی بیمارسـتان
3- آبیـاری ثقلـی بلوار سـردار سـلیمانی از حاشـیه میدان 
معلـم تـا اول بلـوار مصلـی، با خوابانـدن لولـه 250 در اول 
خیابـان آگاهـی، ورودی منطقـه انتظامـی، ورودی اماکـن، 

ورودی اسـتخر و ورودی هیئـت فوتبـال 
تـا  پیـر احمـد  آبیـاری حـد فاصـل خیابـان  4- اصـالح 
خیابـان مـدرس کـه لولـه 63 اسـتفاده و آبیـاری قطره ای 
5- اصـالح نحـوه آبیـاری بلـوار رازی از تانکری بـه ثقلی با 

اصـالح جـوی آب درختان کـه در بلوار رازی 

خاکبرداری
1 - خاکبرداری آیلند میانی بولوار سردار سلیمانی 170 متر مکعب 
2 - خاکبرداری آیلند میانی بولوار سینا به میزان 370 متر مکعب

3 - خاکبـرداری آیلند میانی بلـوار وحدت 430 مترمکعب 
4 - خاکبـرداری جوی آب بلوار رازی 

5 - خاکبرداری جوی آب بلوار تامین اجتماعی 
6 - خاکبرداری جوی آب بلوار فرهنگ 

اصالح فرم درختان سطح شهر
) بلـوار امـام رضـا )ع( ، بلـوار وحدت ، بلوار کشـاورز ، بلوار 
فردوسـی ، بلـوار سـردار سـلیمانی ، بلـوار سـعدی ، بلـوار 
عطـار ، بلـوار شـهید صبوری ، بلـوار دانشـگاه ، بلوار مصلی 

، بلـوار ولیعصر ، بلـوار رازی (

کاشت:
1- کاشت 2000 بوته گل کبم زینتی در لچکی خیابان حافظ ابرو

2 کاشت سه قطعه زمین با کاربری فضای سبز
بیـن ارشـاد 7 و 9 بـه متـراژ 5500 مترمربـع/ بین ارشـاد 
14 و 16 بـه متـراژ 2400 مترمربـع / جنـب اداره تبلیغات 

اسـالمی بـه  متـراژ 2300 مترمربع
3 -  واکاری بوسـتان هـای حاشـیه بلـوار سـعدی، واکاری 

بلـوار سـعدی، واکاری پـارک خطـی بلـوار امـام رضا
4 - کاشت 200 اصله نهال مثمر در باغ هنرمندان واقع در 
پارک وحدت با حضور مسئولین به مناسبت روز درختکاری

5 - اهـداء 7000 اصلـه نهـال کاج، سـرو، زیتـون تلـخ، 
اقاقیـا، تـوت، زبـان گنجشـک، بـه شـهروندان در محـل 
پـارک وحـدت، مصلـی خـواف، حسـینیه خواف و مسـجد 

جامـع الج بـه مناسـبت روز درختـکاری

فعالیتهای فضای سبز
عملکرد اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

16 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399



کاشت گلهای فصلیکاشت درخت

احداث آالچیق و نصب لوازم بازی و 
ست های ورزشی در پارک الج

احداث منبع ذخیره آب 
فضـای سبز به حــجم

 2700 متر مربع آب

اصالح و فرم دهی درختان

پاکسازی علفهای هرز

17 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399



عملکرد آتش نشانی و خدمات ایمنی

 سال تعداد نوع حادثه ردیف
 1399 9 تصادفات 1
 1399 7 انگشتری 2
 1399 91 صید حیوانات 3
 1399 30 آتش سوزی منزل 4
 1399 22 آتش سوزی خودرو 5
 1399 5 آتش سوزی تجاری 6
 1399 2 آتش سوزی نظامی 7
 1399 6 آتش سوزی صنعتی، کارگاهی 8
 1399 5 آتش سوزی انبار 9
 1399 17 آتش سوزی ضایعات 10
 1399 68 آتش سوزی فضای سبز و باغات 11
 1399 3 آوار 12
 1399 4 سقوط در چاه 13
 1399 112 چهارشنبه آخر سال 14
 1399 24 سایر 15
  398 جمع کل 16

 

عملکرد اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

18 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399



عملکرد  واحـــــد حقوقی

خریداری یک دستگاه تراکتور بیل لودری
خریداری یک دستگاه سایپا مکانیزه حمل زباله

خریداری 33 حلقه الستیک به ارزش 80 میلیون ریال
تعمیر اساسی موتور سایپا خدمات شهری

تعمیر اساسی گیربکس خودرو خاور حمل زباله
تعمیر اساسی گیربکس لودر

بازسازی و تعمیر اساسی وانت مزدا
بازسازی تانکر  و جوشکاری مخزن آب ایسوزو و ده تن

خرید انواع روغن خودرو به ارزش 500 میلیون ریال
تعمیر اساسی کامیون بنز 10 تن

فعالیتهای خدمات موتوری

عملکرد اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

 مورد 73 تعداد توافقات 1
 مورد 4485 ر مسیردعرصه  2
 مورد 259 یان در مسیرعا 3
 

19 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399



اقدامات شهرداری خواف
 در راستای مبارزه با ویروس کرونا

استفاده از ماسک و لوازم حفاظت فردی توسط همکاران اداری

20 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399



توزیع محلول گندزدایی

گندزدایی و محلول پاشی مبلمان شهری

نصب بنرهای هشداردهنده در سطح شهر

نصب سطل زباله مخصوص ماسک و دستکش

گندزدایی و ضدعفونی معابر

محلول پاشی محیط اداری

توزیع ماسک با همکاری بسیج شهرداری

تقدیر از جهادگران فعال در تدفین 
درگذشتگان کرونا

21 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399



افتتاح پروژه های شهرداری در دهه فجر برگزاری مراسم روز درختکاری

تقدیر از کارگران شهرداری در روز کارگر

تقدیر از فرمانده پایگاه بسیج شهرداری

تجلیل از کارکنان بازنشسته

تجلیل از کارگران شهرداری درتجلیل از قاری نوجوان آقای افتاده
 روز شهرداریها

تجلیل از پرستاران در روز پرستار

تجلیل و قدردانی

مراسم

فعالیتهای  روابط عمـــومی
عملکرد اداره منابع انسانی و فناوری اطالعات

22 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399



افتتاح پروژه های شهرداری در دهه فجر برگزاری مراسم روز درختکاری

دیدار با مشاور وزیر و مدیر جدید مجتمع
 سنگ آهن سنگان

دیدار با نماینده محترم خواف و رشتخوار
 در مجلس شورای اسالمی

دیدار با امام جمعه محترم شهرستان

حضور و دیدار با شهردار  وشورای شهر زاوین

دیدار با موالنا مطهری ریاست محترم حوزه 
علمیه احناف خواف

دیدار و بازدید

برنامه های مفرح

23 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399



کالس های آموزشی استفاده از کپسول آتش نشانی

کالس های آموزشی استفاده از کپسول آتش نشانی

کارگاههای آموزشی سالمت روان

کارگاههای آموزشی سالمت روان

آموزش

عملکرد واحدروابط عمومی

24 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399



برگزاری مسابقه یلدای قصه گویی

برگزاری مسابقه نقاشی کرونا

برگزاری مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع کرونابرگزاری مسابقات بومی محلی

مسابقات

25 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399

 

 تعداد شرح ردیف
 نفر 2 از طریق آزمون به کارگیری نیرو 1
 نفر 2 صدور احکام بازنشستگی 2
 مورد 22765 تعداد مکاتبات اداری 3
 مورد 92 صدور احکام پرسنلی 4

فعالیتهای اداری
عملکرد اداره منابع انسانی و فناوری اطالعات



عملکرد مالی و ذیحسابی

هزیـنهدرآمـد
 درآمدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شرح  مبلغ

 1 درآمد ناشی از  عوارض عمومی  ریال 148,298,412,000

 2 درآمد ناشی از  عوارض اختصاصی  ریال 6,853,356,000

 ریال 4,197,400,000
 بهاء خدمات و درآمد های موسسات  

 انتفاعی شهرداری

3 

 4 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری  ریال 8,366,326,000
 5 اعطایی دولت و سازمانهای دولتیکمکهای   ریال 8,499,850,000
 6 اعانات و کمک های اعطایی و دارائیها  ریال 19,855,059,000

 ریال 896,997,000
 منابع حاصل از واگذاری دارائیهای  

 سرمایه ای

7 

  جمع کل  ریال 196,967,400,000

 درآمدها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شرح  مبلغ

 1 خدمات کارکنانن جبرا  ریال 29,633,775,000

 2 استفاده از کاال و خدمات  ریال 52,424,972,000
 3 هزینه های تامین مالی و دارایی  ریال 0
 4 یارانه  ریال 0

 5 کمک بالعوض  ریال 2,602,983,000
 6 رفاه اجتماعی  ریال 7,315,657,000
 7 سایر هزینه ها  ریال 2,609,685,000

 8 های سرمایه ایهزینه پروژه های تملک دارایی   ریال 76,897,517,000

  جمع کل  ریال 171,484,589,000

26 گزارش عملکرد شهرداری خواف در سال 1399
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یخدان خواف

موزه حیات وحش

موزه مردم شناسیپارک معراج

آسبادهای خواف

خانه تاریخی شیرخانی

نمایشگاه صنایع دستی

مجموعه تاریخی خواجه یار
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خانه تاریخی قریشی
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