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 عملکرد واحد خدمات شهري

1397در شش ماهه اول سال   

 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  شهري)جمع آوري زباله (پسماند    3 

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

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

 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  خیابان امام رضااجرا و ساخت پل فلزي براي    11 

متر9  34اجرا و ساخت پل فلزي براي عارف   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 

روسیجوي   
15 

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

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

 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 
امیون و بیل بکهو خدمات پاکسازي زمین هاي اطراف شهر از نخاله هاي ساختمانی توسط لودر ، ک

 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 

کامل اجراي سفت کاري سالن کارآفرینی به صورت -   26 

 27 تخریب و پاکسازي محوطه واگذار شده کارگاه - 

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 

بوستان والیتبهسازي سرویس بهداشتی  -   30 

 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 

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

 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 

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

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

 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  10ع پسماندهاي عمرانی( به طور متوسط ارسال طرح توجیهی ضرورت ایجاد محل دف

 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 

معابر شهريتخلیه ضایعات در مخازن و   
38 

 - 

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

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 



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

 بازیافت
40 

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

 - 

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

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 

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

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

 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 

 49 شناسایی معابر فاقد تابلو و یا داراي تابلوي معیوب و درخواست خرید تابلو جهت نصب مستمر 

 - 
 اصالح نقشه نامگذاري معابر شهر

 
50 

 - 
شهري 137راه اندازي سامانه   

 
51 

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

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

 


