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خدمات شهريعملکرد واحد   

1397 سالشش ماهه اول  در  

 ردیف عنوان مقدار/تعداد توضیحات

 1 پاکسازي روزانه تمامی معابر شهري ، ورودي ها و خروجی هاي شهر مستمر 

مترمربع94544911  شهر نظافت و روب و رفت   2 

تن5915   3 جمع آوري زباله (پسماند شهري) 

تن907  ساختمانی، الستیک هاي فرسوده ، شاخ و برگ گیاهان ، زباله هاي حجیمجمع آوري نخاله    4 

عدد7235   5 شستشوي مخازن جمع آوري پسماند شهري به صورت هفتگی 

عدد200   6 تعمیر چرخ مخازن 

قالده556   7 جمع آوري سگهاي ولگرد 

 - 

روز یکبار و الیروبی  15اجراي الیروبی سل بندهاي خیابان نبوت ، چمران ، عسگري به صورت 

 خروجی هاي خاکی فاضالب شهري در مسیر هاي عسگري ، معاد ، آزادگان  ، چمران

 

8 

متر12   9 اجرا و ساخت پل فلزي براي خیابان نبوت 

متر50   10 اجرا و ساخت پل فلزي براي خیابان نسترن 

متر24   11 اجرا و ساخت پل فلزي براي خیابان امام رضا 

متر9  34ساخت پل فلزي براي عارفاجرا و    12 

متر12  18اجرا و ساخت پل فلزي براي اندیشه    13 

متر 12   14 اجرا و ساخت پل فلزي براي کوچه رحمانی 

 - 
اصالح جوي فاضالب خیابان طالقانی ، خیابان ولی عصر ، خیابان نبوت ، از حالت پل فلزي به حالت 

 جوي روسی
15 

کشاورزي واقع در شمال شهر و کانال خیابان امام رضاالیروبی کانال آبرسانی  -   16 

 17 کنده کاري و تامین ماشین آالت جهت نصب لوله هاي فاضالب خیابان امام رضا - 

روز30   18 علف زنی معابر سطح شهر با دستگاه علف زن (حاشیه زن) 

مورد400   
تعداد کل مخازن ، رسیدگی  شماره گذاري مخازن جمع آوري پسماند ( به منظور تهیه آمار از

 آسان به شکایات مردمی و تهیه برنامه شستشوي مخازن )
19 

تیر ماه 10گانه دپوي زباله و لجن از سطح شهر از  8جمع آوري محل هاي  -   20 

 مستمر 
پاکسازي زمین هاي اطراف شهر از نخاله هاي ساختمانی توسط لودر ، کامیون و بیل بکهو خدمات 

 شهري
21 

 22 تخریب دیوارساختمان مخابرات و جمع آوري آوار حاصله - 

 23 ساخت و اجراي فوندانسیون سالن کارآفرینی - 



 24 ساخت دور دیوار ساختمان کارآفرینی - 

متر145   25 اجراي اسکلت ساختمان کارآفرینی 

 26 اجراي سفت کاري سالن کارآفرینی به صورت کامل - 

واگذار شده کارگاهتخریب و پاکسازي محوطه  -   27 

ساعته 24تامین نیروي نگهبانی براي زمین ورزشی باغ عمران به صورت  -   28 

متر20   
نصب نرده درحاشیه پیاده رو مصلی به پیشنهاد و درخواست دفتر امام جمعه جهت جلوگیري 

 از وقوع حادثه
29 

 30 بهسازي سرویس بهداشتی بوستان والیت - 

 مستمر 

، شستشوي مخزن زباله  ،رسیدگی به شکایات و درخواست هاي مردمی ( جابجایی مخزن زباله 

نظافت کانال ، نظافت جوي فاضالب ،  نصب تابلوي معابر،نصب پل روي جوي هاي فاضالب ، 

 درخواست پالك و کد پستی )

31 

 - 
یت هاي عمرانی که در حال بازدید از کارخانه زرین لبن و مذاکره جهت دریافت روزانه آب جهت فعال

 حاظر روزانه حداقل یک تانکر از پساب تصفیه شده کارخانه استفاده می گردد.
32 

 - 
ارسال اخطار کتبی جهت جمع آوري ضایعات مقابل کارخانه و جمع آوري ضایعات مذکور طی ارسال 

97اخطار کتبی بار دوم در تیر ماه   
33 

صورت وضعیت روزانه ، هفتگی و ماهیانه خدمات شهريطراحی و اجراي نرم افزار تعیین  -   34 

 - 
آماده سازي و پاکسازي زمین محل تخلیه پسماندهاي عمرانی و ساختمانی و زمین هاي کشاورزي 

 اطراف جهت دریافت مجوز از سازمان محیط زیست
35 

 هفته ایی یکبار 

شهرداري و پیمانکاران عمرانی در به کارگیري لودر جهت تسطیح بار تخلیه شده توسط شهروندان  ، 

 زمین تخلیه پسماندهاي عمرانی و ساختمانی و زمین هاي کشاورزي اطراف

 

36 

 - 

انجام مکاتبات اداري و بازدید به همراه کارشناسان محیط زیست از محل نخاله دانی و آماده سازي و 

تن نخاله  10متوسط ارسال طرح توجیهی ضرورت ایجاد محل دفع پسماندهاي عمرانی( به طور 

 خدمات شهري + نخاله هاي عمرانی پیمانکاران و ساختمانی شهروندان ) و اخذ مجوز مذکور

37 

واحد 60حدود    
تهیه آمار واحدهاي ضایعاتی با همکاري واحد اصناف و اجراییات و ارسال اخطار کتبی جهت عدم 

 تخلیه ضایعات در مخازن و معابر شهري
38 

 - 

اداري با سازمان محیط زیست جهت دریافت مجوز سایت بازیافت و انجام بازدید  انجام مکاتبات

توسط محیط زیست و ارسال طرح توجیهی انتقال مشاغل مزاحم شهري (ضایعاتی ها ) به  20/03/97

15/06/97دفتر امور شهري و شوراها و محیط زیست و اخذ مجوز مذکور در تاریخ   

39 



 - 
اخذ مجوز از اموراراضی جهاد کشاورزي شهرستان قزوین جهت سایت  انجام مکاتبات اداري جهت

 بازیافت
40 

 41 انجام مکاتبات اداري با ادارات آب ، برق ، گاز شهر اقبالیه به منظور اخذ انشعاب جهت سایت بازیافت - 

 - 

شهري اصالح هندسی اجرایی در خیابان ولیعصر به منظور جمع آوري رواناب هاي سطحی و فاضالب 

بلوار امام خمینی ، خیابان قدس ، خیابان امام رضا و خیابان عسگري و هدایت فاضالب مذکور به 

 داخل قنات و هدایت فاضالب به خارج از محدوده شهر

42 

مترمربع 60حدود    43 اختصاص زمینی جهت برگزاري نمایشگاه کتاب در بوستان والیت 

فرسوده و درخواست خرید خودروهاي جدید تهیه استعالم جهت مزایده ماشین آالت -   44 

عدد مخزن زباله شهري 100تهیه استعالم جهت خرید  -   45 

 

سرویس توسط 2540
 580کامیون کمپرسی و 

سرویس توسط کامیون 
ساعت بیل 7ایسوزو

 مکانیکی در روز

شهرداري انجام بارها توسط لودر کلیه و  کارکرد ماشین آالت  جهت حمل نخاله ، مخلوط ، آسفالت

 گرفته است.
46 

 47 اصالح روشنایی معابر ، پارك ها  و میادین سطح شهر با همکاري اداره برق شهر اقبالیه - 

نفر آموزش150   48 برگزاري مراسم روز زمین پاك در بوستان والیت و آموزش از کودکان پیش دبستانی و والدین 

اي تابلوي معیوب و درخواست خرید تابلو جهت نصبشناسایی معابر فاقد تابلو و یا دار مستمر   49 

 - 
 اصالح نقشه نامگذاري معابر شهر

 
50 

 - 
شهري 137راه اندازي سامانه   

 
51 

 52 درخواست کنتور برق جهت پارك مدافعان حرم و میدان والیت - 

باب 10  شهراخذ مجوز شوراي اسالمی شهر جهت جانمایی و واگذاري کیوسک جدید در سطح    53 

 54 پیگیري کابل کشی  و تامین روشنایی چراغ هاي میدان والیت توسط اداره برق - 

عدد6   55 ساخت و نصب دریچه بتنی جهت قنات هاي خیابان ابوترابی و بلوار کشاورز 

 56 آماده سازي بلوار مدنی جهت برپایی یکشنبه بازار - 

عدد300   57 ساخت دال براي آرامستان 

 58 پیگیري فروش ضایعات کارخانه آسفالت - 

 59 آماده سازي میدان والیت و پارك مدافعان حرم (تامین روشنایی و فضاي سبز و المان ) - 

بلوار کشاورز و بلوار امام خمینی –امام رضا  –بهمن  22 –اصالح روشنایی خیابان هاي مدنی  -   60 

 



) 97سایر امورات محوله ( اقدامات نوروز  

 ردیف عنوان مقدار/تعداد توضیحات

 - 
پاك سازي و تسطیح زمین زباله دانی مجاور ریل آهن (به منظور حفاظت از محیط زیست و زیباسازي محدوده 

 شهري و استفاده  از این زمین جهت ساخت شهرك بازیافت)
1 

به منظور تسهیل در عبور و مرور و کاهش حجم ترافیکنصب نیوجرسی در خیابان امام رضا  -   2 

 3 آماده سازي فوندانسیون و نصب تیرهاي چراغ برق و تامین روشنایی خیابان چهارده معصوم - 

 4 ساخت و تعمیر تابلوهاي سطح شهر و نصب  بنرهاي راهنما - 

LEDآماده سازي و نصب آذین هاي   -  تیرهاي چراغ برق بلوار امام خمینی   5 

 6 رنگ آمیزي و اصالح نورپردازي المان هاي نصب شده در شهر و نصب المان هاي جدید در میدان امام خمینی - 

 7 بهسازي و رنگ آمیزي پله هاي تپه باستانی واقع در بوستان والیت - 

اقالم شب عید در خیابان هاي معاد و باهنرآماده سازي و ساماندهی غرفه هاي نوروزي جهت فروش  -   8 

 9 باز نصب چراغ هاي روشنایی پارك ارکیده - 

عدد 1750   10 توزیع نایلون مخصوص جمع آوري زباله 

عدد1000   11 توزیع کیسه زباله مخصوص ماشین در روز طبیعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ( اقدامات ماه محرم)سایر امورات محوله

 ردیف عنوان مقدار/تعداد توضیحات

 1 آماده باش کامل نیروهاي آتش نشانی در روزهاي تاسوعا و عاشوراي حسینی  در مناطق مختلف شهر - 

 2 استقرار خودروهاي امداد و آتش نشانی در محل استقرار و مسیر تردد هیئات مذهبی - 

 3 همکاري با نیروهاي امنیتی جهت ساماندهی مراسم مذهبی - 

 - 

خیابان باهنر چهارراه شهید حاجی  –ایجاد حفاظت فیزیکی (داربست) در سه نقطه از شهر ( داخل آرامستان 

ورودي خیابان امام حسین از سمت خیابان امام رضا ) به منظور هدایت  و کنترل هیئات عزاداري در  –وهابی 

 مسیر هاي مشخص شده

4 

 - 
ظور خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و نظافت و پاکسازي تغییر شیفت کاري کارگران خدمات شهري به من

 شهر در ساعات پایانی شب
5 

 6 آماده باش و حضور تمامی نیروهاي خدمات شهري در روزهاي تاسوعا و عاشورا - 

کیلو52   7 خریداري و توزیع کیسه پالستیکی جهت جمع آوري ظروف یکبار مصرف نذري در روزهاي تاسوعا و عاشورا 

 - 
آماده باش خودروهاي حمل زباله ، مخزن شو و جاروي مکانیزه به منظور تخلیه و شستشوي مخازن به صورت 

ساعته 24  
8 

 9 پاکسازي محل استقرار ایستگاه هاي صلواتی و تکایا و مسیرهاي تردد هیئات از نخاله هاي ساختمانی - 

ویژه در روزهاي تاسوعا و عاشوراشستشو و نظافت آرامستان و مزارشهدا در ایام محرم و به  -   10 

 11 فضاسازي مناسب شهر با محوریت مدیریت پسماند در روزهاي عزاداري در مسیر هاي ویژه حرکت هیات ها - 

 12 فضاسازي مناسب آرامستان و مزارشهدا - 

 - 
شهري و خودورهاي نظافت تمامی معابر (جارو و شستشو ) پس از پایان مراسم عزاداري توسط نیروهاي خدمات 

 آتش نشانی
13 

 14 آماده باش و حضور کارگران فضاي سبز تا ساعات پایانی شب در ایام عزاداري و روزهاي تاسوعا و عاشورا - 

 
ساعت در 16

 روز
موتور سه چرخ ) در دهه محرم –نیسان  –خاور  –آماده باش خودورهاي حمل نخاله ساختمانی (ایسوزو   15 

تن115  زباله شهري صرفاً در روزهاي تاسوعا و عاشوراجمع آوري    16 

تن14   17 جمع آوري نخاله ساختمانی صرفاً در روزهاي تاسوعا و عاشورا 

 

 

 

 



 سایر امورات محوله ( واحد امور امانی خدمات شهري) 

 ردیف عنوان مقدار/تعداد توضیحات

 1 پیگیري گازکشی و حفرچاه در کارخانه آسفالت - 

 2 انجام لکه گیري آسفالت تن آسفالت مصرفی)2200مترمربع (18000 

 3 پیاده رو سازي ( آسفالت ) تن آسفالت مصرفی)1500مترمربع (13000 

 4 اجراي کف پوش معابر متر مربع 2000 

 5 اجراي لوله گذاري متر 600 

 6 جدول گذاري و مدیریت آبهاي سطحی متر 20000 

 7 لکه گیري جداول ترمیم و متر 6000 

 
 تن ) 3800متر مربع (  30000

 
 8 آسفالت دستگاهی

 9 زیر سازي معابر متر مربع 30000 

 10 خرید و حمل مخلوط جهت زیرسازي معابر تن 45000 

 11 خرید آسفالت از کارخانه کاسپین تن1100 

 پایه80 
خیابان چهارده  –تامین روشنایی معابر (چراغ در خیابان هاي امام رضا 

 میدان آیت اله خامنه اي ) -خیابان عزیزي –معصوم 
12 

 13 خرید و حمل بیس جهت زیر سازي تن13000 

 14 خرید و حمل مصالح آسفالت تن5000 

 - 
 ساخت و تکمیل تابلو ورودي شهر

 
15 

 16 انجام اقدامات الزم جهت دریافت پروانه استاندار کارخانه آسفالت - 

 17 زیرسازي زمین فوتسال خیابان پاسداران و خرید چمن مصنوعی مربع متر 870 

 18 اجراي دیوار سنگی خیابان ولیعصر  

 19 آماده سازي زمین فوتبال (چمن طبیعی ) متر مربع9100 

 20 خرید قیر جهت کارخانه آسفالت بابت تولید آسفالت تن200 

 

 

 

 

 

 



 عملکرد واحد فضاي سبز

1397درشش ماهه اول سال   

 ردیف عنوان مقدار/تعداد توضیحات

متر مربع 2500   1 اجراي لوله گذاري و  عملیات کاشت فضاي سبز در محوطه شهرداري اقبالیه 

متر مربع 1600  بهمن 22اجراي خاك ریزي و درختکاري در بلوار    2 

متر مربع 1000  سبز در بلوار چهارده معصوماجراي لوله گذاري، خاك ریزي و اجراي فضاي    3 

متر مربع 1400   4 اجراي خاك ریزي و درختکاري در بلوار شهید مدنی 

متر مربع 1200   5 نصب یک انشعاب کنتور آب و اجراي مجدد عملیات فضاي سبز در پارك دانشجو 

متر مربع 13000   6 اجراي لوله گذاري ضلع جنوبی پارك والیت  

متر لوله 108 دستگاه 1   7 تعویض پمپ آب و لوله هاي آب پارك مسافر 

عدد 1   8 نصب دوش برداشت آب در محوطه کارگاه شهرداري 

متر مربع 160   9 تخلیه نخاله و اجراي فضاي سبز در محوطه مصلی شهر اقبالیه 

متر مربع 5000   10 اجراي لوله گذاري و اجراي فضاي سبز در پارك سنگی 

هکتار 14  فضاي سبز شامل آبیاري، چمن زنی، نظافت، حفاظت و .....حفظ و نگهداري    11 

تانکر 1100   12 عملیات آبیاري فضاي سبز با تانکر 

لیتر 50000  هااجراي عملیات سم پاشی علیه آفات و بیماري   13 

متر مربع 1000  هاي فصلی تابستانه در سطح شهرکاشت گل   14 

دستگاه 200  و لوازم ورزشی و بازيها رنگ آمیزي مبلمان پارك   15 

متر مربع 150   16 اجراي نصب کف پوش در پارك ولیعصر 

متر مربع 130   17 اجراي عایق ایزوگام در مخزن آب محوطه شهرداري و نصب یک دستگاه پمپ آب. 

متر 250   18 اجراي کابل گذاري مجدد برق در پارك معلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125000

130000

135000

140000

145000

150000

 97سال  96سال  95سال  94سال 

135,500 136,200 

139,270 

148,370 

 

 شهرداري اقبالیه                                                               فضاي سبز  و عملکرد خدمات شهري و آمار

 1397الی  1394سالهاي شش ماهه اول طی 

(متر مربع) فضاي سبز سرانه  (متر مربع) فضاي سبز متراژ سال  تعداد پارك ها 

1394 135500 2,44 5 

1395 136200 2,47 7 

1396 139270 2,53 8 

1397 148370 2,69 9 

 

 

 
سال 
1394 

1395سال  1396سال   1397سال    جمع کل  

(چشمه)تعداد احداث سرویس بهداشتی در سطح شهر  8 6 8 0 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )متر مربع( متراژ فضاي سبز نمودار  


