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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 حقیقتــاً بــراى مــردم و مســؤوالنِ منصــف جــاى شــکرگزارى 
اســت. کارهــاى خــوب و اقدامــات مفیــدى صــورت گرفتــه اســت. انســان رایحــه طیّبــه احســاس خدمــت را استشــمام 
ــراى خــدا وجــود دارد. ایــن چیــز خیلــى  ــه مــردم، احســاس اخــاص ب مى کنــد؛ مى بینــد کــه در مدیریـّـت خدمــت ب
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.
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باعرض سام و ادب و احترام
پــروردگار متعــال و مهربــان را بســیار شــاکرم کــه توفیــق خدمتگــزاری بــه مــردم 

شــریف خــواف را بــه بنــده عطــا فرمــود .
مجموعــه پيــش رو بيــان كوشــش صادقانــه و شــبانه روزی همــكاران عزيــز بنــده 
در شــهرداری خــواف بــوده كــه در راســتای سياســت هــای دولــت و رهنمودهــای 
ــه حــق تجلــی اراده مــردم در اداره  اعضــاء محتــرم شــوراي اســامی شــهر كــه ب
امــور شــهر بــوده و نمونــه بــارزی از اتحــاد، وحــدت و انســجام عملــی در مديريــت 
بــه  شایســته  خدمــات  ارائــه  منظــور  بــه  مــدت  ایــن  باشــند.در  مــی  شــهری 
شــهروندان عزیــز در قالــب طــرح هــا و پــروژه هــای متعــدد عمرانــی، خدماتــی و 
زيباســازی بــا بكارگيــری از حداكثــر تــوان، بديــن شــرح بــه منصــه ظهــور رســيده 

اســت.
بــی شــک رســیدن بــه شــهر آرمانــی کــه حداقــل آیتــم هــای یــک شــهر ایــده آل 
اعــم از نظــر توســعه عمرانــی، فرهنگــی، خدماتــی و ... را دارا باشــد در گــرو 
مشــارکت و احســاس تعلــق مــردم بــه مجموعــه ی خدمــات رســان و راهنمایــی و 
همدلــی مجموعــه شــهرداری مــی باشــد و امیدواریــم بــا همفکــری و بــا تکیــه بــر 
خــرد جمعــی و شــورایی و همــکاری مؤثــر بــا ســایر نهادهــا و ادارات و تاشــهای 
شــبانه روزی همــکاران و مشــارکت مؤثــر و همــه جانبــه همشــهریان عزیــز 
بهبــود وضعیــت عمرانــی، خدماتــی، فرهنگــی، گردشــگری و در کل  شــاهد 
توســعه پایــدار شــهری در چهارچــوب قانــون باشــیم و در ایــن راه یقینــاً مــردم 
فرهنــگ دوســت خــواف، خادمــان خــود را همراهــی و بــا راهنمایــی و همفکــری 

خــود ســبب آبادانــی بیــش از پیــش خواهنــد گردیــد.
در خاتمــه ضمــن تقديــر از مســاعدت و عنايــت اســتاندار محتــرم در راســتای 
علمــای  و  ائمــه محتــرم جمعــه  قــوی،  ایــران  دولــت مردمــی  هــای  سیاســت 
معــزز، نماينــده محتــرم مــردم شــریف خــواف و رشــتخوار در مجلــس شــورای 
اســامي، مدیــر کل محتــرم دفتــر امــور شــهری و شــوراها اســتانداری خراســان 
رضــوی، مدیــر کل محتــرم دفتــر فنــی، امــور عمرانــی و حمــل و نقــل و ترافیــک 
اســتانداری خراســان رضــوی و کارشناســان محتــرم دفاتــر مذکــور، فرمانــدار 
محتــرم شهرســتان، روســاي محتــرم ادارات و نهادهــای شهرســتان خصـــوصاً 
رياســت و اعضــاء پرتــاش شــورای اســامي شــهر، پرســنل پرتــاش و خســتگی 
ناپذيــر مجموعــه شهـــــــرداری و پيمانــكاران عزيـــــز كــه يــاور مــا در اجــرای ايــن 

ــژه داشــته باشــم. ــد تشــكر و ســپاس وي ــوده ان ــروژه هــا ب طــرح هــا و پ

مهندس مقدم نیا
شهردار خواف
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هویت اصلی هر شهر رفتار و کردار شهروندان آن است.
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بااهداء خالصانه ترين سام ها و درودها خدمت همشهريان قدرشناس و با ايمان 
خــدای بــزرگ را شــاکریم کــه فرصــت خدمتگــذاری بــه مــردم شــریف خــواف در عرصــه ی گســترده تریــن نهــاد 
مدنــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی نصیــب مــا در مجموعــه شــورای اســامی شــهر خــواف گردانــد تــا بــه 
ــمْ  ــا رَزَقْناهُ ُــمْ وَ مِمَّ ــمْ ُشــورى بَيْنَه مصــداق آیــه ۳۸ ســوره شــورا کــه بــاری تعالــی در آن میفرمایــد :  ) وَ أَمْرُهُ
ــا  ــز گام برداشــته ت ــاه حــال شــهروندان عزی ــه منظــور رف ــزون و ب ــری و تــاش روزاف ُــوَن (، در ســایه پیگی يُنْفِق

شــهری درخــور شــأن و منزلــت مــردم ایــن خطــه شــکل گیــرد.
اكنــون كــه مفتخــر بــه خدمــت گــزاری شــهروندان فهيــم شــهر خــواف هســتيم بــا مشــورت،هم فكـــری و 
همــكاری اعضــای شــورای اســامی و مشــاركت شــهروندان عزيــز پيرامــون موضوعــات مختلــف شــهر اهتمــام 
نمــوده ايــم در راســتای عمــران و آبادانــی و مرتفــع نمــودن مشــكات شــهری دوشــادوش شــهردار محتــرم و 
پرســنل شــهرداری گام هــای بزرگــی در جهــت رفــاه حــال همشــهریان عزیــز برداريــم اميدواريــم لطــف الهــی 
شــامل حــال ايــن مجموعــه باشــد تــا درحــد تــوان وظيفــه ی خــود را در قبــال مســئوليت خــود انجــام دهيــم. هــر 

چنــد كــه مــردم عزیــز خــواف شايســتگی خدمــات بيشــتری را دارنــد.

شورای اسالمی شهر خواف
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نصرهللا باعقیده رودی منصور مهیج رودی گل محمد قادری غالم یحیی کتابی رودی پرویز خوجه احراری رودی

موفقیت هر شهرداری الزمه مشارکت شهروندان است.
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مروری بر عملکرد اداره عمران و شهرسازی

آسفالت معابر:   107.924  متر مربع

خیابان محتشم

خیابان پیراحمد ارشاد 15
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خدمات رسانی، عمران شهری و بهبود محیط های اجتماعی ازما، حفظ و نگهداری از شما
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  آدرس ردیف
 خیابان بهار 1
 15 ارشاد 2
 وحدت 3
 محتشم 4
 8حافظ ابرو  5
 10فاطمه الزهرا )س(  6
 5به  3و فرعی  3غیاثیه  7
 10سردار سلیمانی شهید  8
 11فاطمه الزهرا )س(  9
 13کشاورز  10
 7مجدخوافی  11
 5خواجه یار  12
 فرهنگ 13
 پیراحمد 14
 )ماسه آسفالت(خواجه یار 15
 2مولوی  16
 3الله  17
 11کوثر  18
 فرهنگیان  19
 16گلستان  20
 12ارشاد  21
 13سینا  22
 4خیام  23
 ارتباطی سینا 24
 11حافظ  25
 9به  3ارتباطی سینا  26
 کوچه های فرعی 9به  3ارتباطی سینا  27
 2تن شهید  72 28
 7نظام الملک  29
 4مسجد جامع  30
 5مسجد جامع  31
 خیابان حافظ ابرو حاشیه 32
 1شهید کارگزار  33
 6عطار  34
 2مسجد جامع  35
 9به  3فرعی ارتباطی سینا  36

 

 

 

 

خیابان بهار 

خیابان خواجه یار

بلوار فرهنگ

خیابان خواجه یار 5
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پرداخت عوارض مساوی با پویایی شهر است.
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 کوچه فرعی اول-34تن شهید72  بتن ریزی 1
 5حافظ ابرو بتن ریزی 2
 6حافظ ابرو  بتن ریزی 3

 

بتن ریزی:  1258 مترمربع
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پیاده رو سازی و کف سازی پارک ها و معابر :  23.385 مترمربع

خیابان حافظ

خیابان بهار

حاشیه میدان معلم

خیابان 72 تن شهید

پارک وحدت
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شهر خوب، تجلی گاه رفتار شهروندان است.
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 بلوار سعدی 15 پارک کودک 1

 پارک بانوان  16 بلوار حافظ  2
 2ایستگاه آتشنشانی شماره 17 حاشیه نظام الملک 3
 خیابان فاطمه الزهراء )س( 18 تقاطع خیام  4
 حافظ ابرو 19 حاشیه میدان معلم  5
 حاشیه میدان امام خمینی)ره( 20 بلوار فردوسی   6
 خیابان مصلی 21 پارک وحدت  7
 خیابان مدرس 22 12حافظ ابرو 8
 تن شهید 72خیابان  23 خیابان بهار 9
 4کوثر 24 ن وحدتاخیاب 10
 7پیراحمد  25 9به  3ارتباطی سینا  11
 خیابان وحدت 26 خیابان حافظ ابرو 12
 خیابان خواجه یار 27 6حافظ ابرو  13
 بوستان اندیشه 28 8ورودی حافظ ابرو  14

 

خیابان خواجه یار

خیابان رازی

میدان موالنا مطهری

نظام الملک
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شهروند گرامی: شهر برای رشد و توسعه نیاز به دستهای پرمهر شما دارد.
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جدول گذاری پارک ها و معابر :  17.811 متر مربع

بلوار حافظ

خیابان خیام 4خیابان پیراحمد

خیابان پاسداران خیابان عطار 16
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شهر خوب را شهروندان خوب می سازند.
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خیابان شهید فکوری

بلوار فردوسی

72 تن شهید 29 

72 تن شهید 31

خیابان بهار 1
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با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم.

 

 بلوار ولیعصر 51 12خیابان سینا  26 خیابان حافظ 1

 بلوار غیاثیه 52 29تن شهید 72خیابان  27 بلوار استاد عثمان خوافی 2

 20تن شهید72خیابان  53 3خیابان کشاورز  28 بلوار فردوسی 3

 خیابان خواجه یار 54 خیابان خواجه یار 29 خیابان نظام الملک 4

 3.8خیابان شهاب 55 5خیابان خواجه یار 30 5خیابان مسجدجامع  5

 خیابان شهید سمیعی 56 2/1خیابان حافظ ابرو  31 پل خواجه بلوار فردوسی 6

 19تن شهید 72خیابان  57 8خیابان حافظ ابرو  32 عبور عرضی های خیابان پیراحمد 7

 خیابان قدمگاه 58 خیابان شهید مدرس 33 خیابان شهید باهیئت 8

 خیابان فصیح 59 10خیابان فاطمه الزهراء  34 خیابان پیراحمد 9

 5خیابان جامی  60 شهیدتن  72خیابان  35 خیابان سینا 10

 61 2خیابان خواجه یار  36 حاشیه میدان معلم 11
تا کمربندی و از  10 حافظ 
 تن شهید 72 تا  2حافظ 

 خیابان بهار 62 خیابان حافظ ابرو 37 5خیابان کوثر  12

 16به14ارتباطی سینا 63 13خیابان کشاورز 38 10خیابان بهار 13

 9خیابان سینا  64 1خیابان غیاثیه 39 31تن شهید 72خیابان  14

 1خیابان بهار 65 9به 3ارتباطی سینا 40 13خیابان ارشاد 15

 خیابان سرداران 66 8خیابان خیام  41 پارک وحدت 16

 جاده سالمت 67 7حافظ ابرو 42 میدان موالنا مطهری 17

 10خیابان حافظ  68 17خیابان ارشاد 43 خیابان وحدت 18

 4خیابان خیام 69 9به  3ارتباطی خ سینا  44 6خیابان خیام  19

 9خیابان حافظ  70 )ره( حاشیه میدان امام خمینی 45 22خیابان ارشاد  20

 20تن  72خیابان  71 29تن شهید72خیابان  46 24خیابان ارشاد  21

 3یار خیابان خواجه  72 3کشاورزخیابان  47 بلوار غیاثیه 22

 خیابان کوثر 73 19خیابان بهار  48 7خیابان حافظ ابرو 23

 میدان میوه و تره بار 74 29.1 تن شهید72خیابان  49 2خیابان مولوی  24

 خیابان مسجدجامع 75 خیابان  مصلی 50 4خیابان جامی 25

11
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مروری بر عملکرد اداره عمران و شهرسازی

احداث پـــــــــل

عملیات ساخت پل بلوار فردوسی

ادامه احداث پل باکسی بلوار غیاثیه

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

موفقیت هر شهرداری الزمه مشارکت شهروندان است.

12

ادامه احداث پل باکسی بلوار غیاثیه

ادامه احداث پل باکسی بلوار غیاثیهادامه احداث پل باکسی بلوار غیاثیه



واحد شهرسازی
 فقره 191 پروانه های ساختمانی صادره 1
 مورد 753 اخطارهای ساختمانی 2
 مورد 373 آرای کمیسیون ماده صد و تجدید نظر 3

 

عملیات احداث پل خواجه یار

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

شهرداری، نیازمند همدلی و مشارکت شهروندان است.

13

تعریض پل خواجه یار    

عملیات ساخت پل بلوار فردوسی

عملیات ساخت پل بلوار فردوسی



مروری بر عملکرد اداره عمران و شهرسازی

احداث پارک بانوان

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

با مشارکت شهروندان، مشکالت تبدیل به فرصت ها می شود.

14



سایر موارد عمرانی

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

با پرداخت به موقع عوارض ما را در توسعه و پیشرفت شهرمان یاری رسانید.

15

عملیات احداث کانال خیابان مسجد جامع بهسازی پارک وحدت

اصالح هندسی معابراحداث کانال دفع آبهای سطحی بلوار غیاثیه

احداث میدان میوه و تره بار



مروری بر عملکرد اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

خدمات شهری

شستشوی معابرجمع آوری نخاله های ساختمانیرنگ آمیزی سرعتکاه ها

رنگ آمیزی بلوکه های معابر

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

پرسنل خدوم شهرداری، شهر را تمیز می کنند و شهروندان فهمین آن را پاکیزه نکه  می دارند.

16



ــه خانگــی  ــه حــدود 30 تــن زبال 1 - جمــع آوری روزان
از درب منــازل

ــودرو ایســوزو حمــل  ــد یــک دســتگاه خــــــــ 2 - خریـــــــ
ــه مکانیــزه زبال

3 - خرید یک دستگاه سایپا حمل زباله
4 - خریــد یــک دســتگاه خــودرو پیشــرو آتــش نشــانی 

و تجهیــز آن
5 - خرید یک دستگاه خودرو سایپا کمپرسی

6 - خرید 40 دستگاه گاری حمل زباله
7 - خریــد و نصــب بیــش از 70 عــدد تابلــوی جدیــد 

ابتــدای خیابــان هــا و میــان هــای شــهر
8 - تعویــض و نصــب بیــش از 150 تابلــوی هشــدار 

دهنــده و راهنمایــی در ســطح شــهر
9 - نصــب بیــش از 25 چـــــــراغ چشــــــــــمک زن در 

ســطح شــهر
10 - غسل و کفن و دفن بیش از 72 مورد فوتی

و  فرســوده  قدیمــی،  هــای  بافــت  شناســایی   -  11
خطرنــاک شــهر و اخطــار بــه مالکیــن و تخریــب و 

آنهــا آوری  جمــع 
12 - الیروبــی کانــال هــای ســیابروی بلوار فردوســی، 
بلــوار ســپهبد شــهید ســلیمانی، خیابــان شــهاب، 

خیابــان خواجــه یــار، خیابــان 72 تــن شــهید و ...
13 - الیروبی کال ها و مسیل های سطح شهر

14 - پیگیری صنوف آالینده و مزاحم
15 - پیگیری طرح آرامستان شهر خواف

16 - صــدور بیــش از 224 مــورد پروانــه فعالیــت و 
ــی و  ــاوگان دیزل ــه اشــتغال جهــت ن 287 مــورد پروان

بنزینــی شهرســتان
ســرویس  راننــده   30 از  بیــش  ســاماندهی   -  17

فعالیــت پروانــه  صــدور  و  مــدارس 
18 - خــط کشــی بیــش از 30 هــزار متــر طــول خیابــان 

هــا و معابــر ســطح شــهر
از 30 هـــــــزار متــر طــول  بیــش  رنــگ آمیــزی   -  19

پــارک هــا بلوکــه هــا و جــداول ســطح شــهر و 
از 500 عــــدد رفلکتــور چشــم  20  - نصــب بیــش 

تــن شــهید ای در خیابــان 72  گربــه 
21 - ســاخت بیــش از 11 المــان جهــت استـــــقبال 

از بهــار
شــهر  گیرهــای ســطح  آمیــزی ســرعت  رنــگ   -  22

مربــع متــر   2000 از  بیــش 
23 - صــدور اخطاریــه بــرای افــرادی کــه فاضــاب 
ــه معابــر عمومــی رهــا مــی کننــد. خانگــی خــود را ب

24 - گشــت مشــترک بــا مرکــز بهداشــت و محیــط 
زیســت جهــت اخطــار بــا افــرادی که موارد بهداشــتی 

را رعایــت نمــی کننــد.
25 - صــدور اخطاریــه بــرای افــرادی کــه دام در منــزل 

نگهــداری مــی کنند.
26 - جمــع آوری بیــش از 3500 متــر مکعــب نخالــه 

ســاختمانی از معابــر ســطح شــهر
27 - ذبــح 4000 راس دام ســبک و 1000 راس دام 

ســنگین در کشــتارگاه ســنتی شــهر
ــد در  ــورد تبلیغاتــی جدی 28 - نصــب ســه عــدد بیلب

ســطح شــهر
29 - همــکاری بــا واحــد حقوقــی و انجــام توافقــات 
و بازگشــایی قســمتی از خیابــان هــای خواجــه یــار، 

شــهید مــدرس
ــام آزمایشــات ادواری کارگــران خدمــات  30 - انجـــــــــ

شــهری شــهرداری
31 - واسیناسیون هپاتیت ب کارگران شهرداری

32 - جمع آوری سگ های ولگرد سطح شهر
33 - شستشــوی منــــــــظم کانـــــــــــال هــا و جـــــــــداول 

ســطح شــهر

جلسه با ناوگان حمل و نقل درون شهریجمع آوری روزانه زبالهنصب و تعویض تابلوهای معابر

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

با پرداخت عوارض خودرو در توسعه حمل و نقل عمومی شهرمان سهیم باشیم.
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مروری بر عملکرد اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

فضای سبز

مروری بر عملکرد شهرداری خواف
مرداد 1400 تا مرداد 1401

1- ایجاد جویه آبیاری درختان حاشیه بلوار 72 تن شهید و سینا به متراژ 2500 متر طول
2- خاکبرداری بلوار سینا و بلوار سپاه به میزان 300 متر مکعب

3- خاکریزی و پهن کردن ماسه بادی پارک وحدت، 3000 متر مکعب
4- لولــه گــذاری خیابــان هــای، خواجــه یــار، بهــار، حافــظ، نظــام الملــک، فردوســی، فاطمــه 

زهــرا)س(، مصلــی و ... بــه طــول 4000 متــر جهــت اجــرای آبیــاری قطــره ای
5- رنگ آمیزی بلوکه های پارک وحدت و پارک معراج

6- کاشــت تعــداد 2600 اصلــه )کاج، ســرو، تــوت، زبــان گنجشــک، زیتــون تلــخ، اقاقیــا و ...( 
در ســطح شــهر، آیلندهــا و حاشــیه خیابــان هــا از جملــه بلــوار ولیعصر)عــج(، عطــار، ســینا، 
کشــاورز، بلــوار اســتاد عثمــان، حافــظ ابــرو، خواجــه یــار، 72 تــن، پاســداران، وحــدت، شــهید 

مــدرس، مصلــی، دانشــگاه، خیابــان بهــار الج
7- کاشت  11000 بوته ترون، زرشک و رزماری در آیلند بلوار ولیعصر)عج( 7000 بوته،

 بلوار رازی  )1000 بوته( و پارک خطی حاشیه بلوار امام رضا)ع(3000 بوته
8-  کاشــت 1800 اصلــه نهــال در پــارک وحــدت و کاشــت 1300 اصلــه نهــال در مجموعــه پــارک 

معــراج و خواجــه یــار 
9- کاشت تعداد 5000 بوته گل رز، پامپاس، زرشک، ترون و رزماری در پارک بانوان

10- کاشت تعداد 10000 بوته گل فصلی جهت استقبال از بهار در سطح شهر 
11- اهدای 2000 اصله نهال به شهروندان

12- ویدئومتری و الیروبی چاه پارک وحدت
13- انجام مطالعات ژئوفیزیک سه نقطه از سطح شهر، جهت حفر چاه جدید

14- اصاح روشنایی پارک ها و بوستان ها
15- اصاح و تعویض پرژکتورهای پرمصرف پارک خواجه یار با پرژکتورهای کم مصرف

16-  آبرسانی تانکری جهت نگهداری فضای سبز بیش از 100هزارلیتر در روز

درختکاریشستشوی لوازم ورزشیاصالح و پاکسازی فضای سبز

کاشت گل های فصلی اصالح روشنایی پارکها زیباسازی پارک ها

شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم.
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بهسازی آبیاری فضای سبزهمایش روز درختکاریدرختکاری

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

شکستن شاخه های درختان مثل شکستن بال های فرشتگان است.
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مروری بر عملکرد اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

1 - خرید یک دستگاه خودرو پیشرو آتش نشانی و تجهیز آن
2 - خرید تجهیزات و لوازم جهت ایستگاه شماره 1 آتش نشانی و خدمات ایمنی

3 - انجام 265  مورد عملیات توسط ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی
4 - بازدید ایمنی از ادارات و مکان های عمومی بیش از 40 مورد

5 - برگزاری مانور اطفای حریق به مناسبت 7 مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی
6 - برگــزاری دوره هــای آموزشــی اطفــای حریــق و امــداد و نجــات جهــت مهدهــای کــودک ســطح 

شــهر، مدارس و ادارات شهرســتان

تجلیل از آتش نشانان

مانور آتش نشانیآموزش اطفای حریق

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

شهر حریمی مقدس است، به حریم مقدس شهروندان احترام بگذاریم.
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واحد خدمات موتوری

 مبلغ   تعداد نوع دستگاه ردیف
 میلیون تومان 600میلیارد  2  یک دستگاه ایسوزو حمل زباله و تجهیز آن 1
 میلیون تومان 470  یک دستگاه سایپا کمپرسی 2
 میلیون تومان 600  یک دستگاه سایپا کمپرسی و تجهیز آن به پیشرو 3
 تومان میلیون 162  - الستیک خریداری 4
 تومان میلیون  207  - خودرو روغن خریداری 5
 تومان میلیون  368  - ها خودرو تعمیر 6
 تومان میلیون  162  - الستیک خریداری 7

 

خرید سایپا کمپرسیخرید و تجهیز پیشرو آتش نشانی

خرید ایسوزوی مکانیزه حمل زباله

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است.
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واحد حقوقی

 مورد 73 تعداد توافقات 1
 متر مربع 4485 عرصه در مسیر 2
 متر مربع 259 اعیان در مسیر 3
 مورد 68 عقد قرار داد مستغالت شهرداری 4

 

تعریض و بازگشایی معابر

تعریض معابر جلسه توافقات تعریض معابر

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

شهر ما خانه ماست در حفظ و توسعه زیبایی های آن بکوشیم.
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واحدمالی و ذیحسابی

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

 )ریال( دـــدرآم

 

 )ریال( ه ــــهزین

  45,011,734,369 جبران خدمات کارکنان 1
  100,557,614,645 استفاده از کاال و خدمات 2
  5,463,251,869 کمک بالعوض 3
  13,832,516,631 رفاه اجتماعی 4
  2,323,230,218 سایر هزینه ها 5
 276,358,894,449 هزینه تامین مالی و دارایی 6

 443,547,242,181 جمع کل
 

 

  328,817,097,923 درآمد ناشی از عوارض عمومی 1
  1,093,268,484 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی 2
  6,426,267,794 بهاء خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری 3
  12,921,874,213 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری 4
  30,439,749,000 کمک های اعطایی و دارائیها 5
  50,590,458,085 اعانات و کمک های اعطایی و دارئیها 6
  9,994,054,022 منابع حاصل از واگذاری دارئیهای سرمایه ای 7
  5,088,260,320 فروش اموال منقول 8

 445,371,029,841 جمع کل

 )ریال( دـــدرآم

 

 )ریال( ه ــــهزین

  45,011,734,369 جبران خدمات کارکنان 1
  100,557,614,645 استفاده از کاال و خدمات 2
  5,463,251,869 کمک بالعوض 3
  13,832,516,631 رفاه اجتماعی 4
  2,323,230,218 سایر هزینه ها 5
 276,358,894,449 هزینه تامین مالی و دارایی 6

 443,547,242,181 جمع کل
 

 

  328,817,097,923 درآمد ناشی از عوارض عمومی 1
  1,093,268,484 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی 2
  6,426,267,794 بهاء خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری 3
  12,921,874,213 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری 4
  30,439,749,000 کمک های اعطایی و دارائیها 5
  50,590,458,085 اعانات و کمک های اعطایی و دارئیها 6
  9,994,054,022 منابع حاصل از واگذاری دارئیهای سرمایه ای 7
  5,088,260,320 فروش اموال منقول 8

 445,371,029,841 جمع کل

 

 

  442,500,000,000ريال

  443,000,000,000ريال

  443,500,000,000ريال

  444,000,000,000ريال

  444,500,000,000ريال

  445,000,000,000ريال

  445,500,000,000ريال

 درآمد هزينه

  . 

 درآمد هزينه

با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم.

23



مروری بر عملکرد اداره منابع انسانی و فناوری اطالعات

واحد روابط عمومی

محفل انس قرآن مجید

تقدیر از کارگان نمونهتقدیر از برگزیدگان مسابقه نقاشی

دمی با کتاب و کتابخوانی همایش آسیب شناسی خانواده

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

شهروند گرامی؛ شهر برای توسعه نیازمند دستان پر مهر شماست.
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همایش روز زنآذین بندی معابر

همایش پدافند غیرعامل

تقدیر از کارگران ناشنوامسابقه ورزشی روز کارگر

همایش پیاده روی روز بسیج جشن سبزه در پارک بانوان

تقدیر از برگزیدگان مسابقه نقاشی

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

هویت اصلی هر شهر رفتار و کردار شهروندان آن است.
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مروری بر عملکرد اداره منابع انسانی و فناوری اطالعات

دیـــــــــــــــــــــــــــــدار

دیدار با مدیریت حوزه علمیه احناف خواف

دیدار با ورزشکارانتجلیل از هنرمندان

دیدار با مدیرعامل شرکت اپال پارسیان

دیدار با رئیس هالل احمر شهرستان

دیدار با فرماندار شهرستان خواف

دیدار با سرپرست اداره مخابرات

دیدار با امام جمعه شهرستان

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

شهر خوب ، زیبا و سالم محصول مشارکت اجتماعی مسئولین و مردم است.
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دیداربا نماینده شهرستان

دیدار با مالکین قنات

دیدار با مدیرکل دفتر شهری و شوراهای 
استانداری خراسان رضوی

دیدار با کسبه و بازاریان

بازدید از کشتارگاه سنتی شهرداری
مســاحت  افزایــش  خصــوص  در  گیــری  تصمیــم 

کشــتارگاه مشــکالت  بررســی  و  کشــتار  ســالن 

دیدار با امام جمعه شهر خواف

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

درحفظ و نگهداری شهر خود کوشا باشیم.
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- دیـدار بـا فرمانـدار محتـرم شهرسـتان خـواف و بررسـی مشـکات 
آموزشـی ، فرهنگـی و اجتماعـی، پـروژه جمـع آوری فاضـاب شـهری، 
اصـاح  قانـون   14 مـاده  تبصـره 6  نمـودن  اجرایـی  جهـت  پیگیـری 

معـادن، پیگیـری افزایـش محـدوده خدمـات شـهر خـواف و ...
- دیدار با نماینده محترم شهرسـتان خواف و انعکاس مشـکات در 

حـوزه های مختلف
- دیـدار بـا مدیرعامـل اپـال پارسـیان سـنگان و بیـان مشـکات حـوزه 

معـادن علـی الخصـوص بکارگیـری نیروهـای بومـی
- دیدار با اعضای هیات های ورزشی و بررسی مشکات هیات ها

 - دیدار با ریاست مخابرات شهرستان خواف و پیگیری در خصوص 
عقـب نشـینی سـاختمان مخابـرات، مشـکات آنتـن دهـی خطـوط 

همـراه و واگـذاری خطـوط جدیـد تلفـن ثابـت بـه متقاضیان
- دیـدار بـا ریاسـت آبفـا در خصـوص در مـدار قـراردادن چـاه شـماره 
7 و 8 بـا توجـه بـه مشـکات سـال گذشـته،اصاح شـبکه آبرسـانی 

و طـرح اگـو
بررسـی  و  خـواف  پـرورش شهرسـتان  و  آمـوزش  ریاسـت  دیداربـا   -
مسـایل و مشـکات آمـوزش و پـرورش و افزایـش فضـای آموزشـی و 

کمبـود هـای مـدارس سـطح شـهر
- دیـدار بـا مسـولین طـرح اگـو در خصـوص عقـد قـرارداد و تاکیـد بـر 

نظـارت بیشـتر در اجـرای طـرح فاضـاب شـهری
- دیـدار بـا مدیریـت شـبکه بهداشـت و درمـان درخصـوص مسـایل و 

مشـکات حوزه شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان و بیمارسـتان



مروری بر عملکرد اداره منابع انسانی و فناوری اطالعات

مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسالمی 
شهرخواف )مرداد 1400 تا مرداد 1401(

دیـــــــــــــــــــــــــــــدار

دیدار و تجلیل از خبرنگارانبازدید از پروژه های عمرانی شهرداری

تشکیل شورایاری توسط شورای اسالمی شهر خواف

تعداد مکاتبات: 23698واحد اداری

 تعداد شرح ردیف
 مورد 73 صدور احکام کارگزینی)کارمندی و کارگر رسمی( 1
 مورد 30 صدور احکام قرارداد کار معین)مشخص(کارمندی، پیمانی و قراردادی 2
 نفر 6 شرکتی به قراردادی کار معین کارمندی نیروهای اقدام و پیگیری تغییر وضعیت استخدامی از 3
 مورد 8 برگزاری جلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی شهرداری خواف 4
 مورد 10 ارتقای گروه کارمندان 5
 مورد 8 خبره( –غلی کارمندان رسمی و پیمانی)ارشد ارتقای ش 6
 نفر 1 اقدام و پیگیری تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی 7
 نفر 1 بازنشسته 8

 

تخریب اموال عمومی، اسراف درحق اجتماع است.
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دیدار با مجری طرح اگو
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13
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13 1412

9

5

11

3

8

1
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2
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یخدان خواف

موزه حیات وحش

پارک معراج موزه مردم شناسیپارک بانوان

آسبادهای خواف

خانه تاریخی شیرخانی

نمایشگاه صنایع دستی

مجموعه تاریخی خواجه یار

بافت تاریخی بالل

باغ مزار حافظ ابرو

خانه تاریخی قریشی

مسجد جامع خواف

مزار پیراحمد خوافی



نمایی از پارک بانـوان شهر خــواف


