معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند
حــوزه معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری پرنــد عهــده دار سیاســت گــذاری ،برنامــه ریــزی و مدیریــت در طراحــی ،اجــرا و نظــارت بــر
پــروژه هــای شــهری اعــم از برنامــه هــای عمرانــی جــاری شــهرداری و یــا طرحهــای خــاص بــوده کــه بــا اســتفاده از اعتبــارات مربوطــه
منشــاء خدمــات عمرانــی در شــهر جدیــد پرنــد مــی باشــد.
ایــن معاونــت بــا رویکــرد مشــارکت بــا مــردم و اســتفاده از تــوان فنــی و اجرایــی بخــش خصوصــی و نظــارت نیروهــای متخصــص
شــهرداری ،پویایــی و حرکــت رو بــه جلویــی را در ســازندگی و عمــران شــهری نســبت بــه گذشــته بــه جــای گذاشــته ،بــه طــوری
کــه امــروز شــاهد احــداث پارکهــا ،ابنیــه فنــی ،آســفالت معابــر ،بازســازی جــداول ،ســاختمان جدیــد شــهرداری و ســایر پــروژه هــای
مهــم دیگــر هســتیم.
وظایف :
)1بررســی و تعییــن خــط مشــی برنامــه هــای کلــی بــه منظــور تهیــه طرحهــای فنــی و اجرایــی بــا توجــه بــه احتیاجــات فعلــی و
آتــی شــهر
)2نظــارت کلــی و ایجــاد هماهنگــی در امــور مربــوط بــه طرحهــای عمرانــی اعــم از برنامــه هــای جــاری شــهرداری یــا طرحهــای
عمرانــی خــاص و زیربنایــی
)3نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت
)4مراقبــت در تشــکیل کمیســیونهای فنــی و ایمنــی و ســایر کمیســیونهای خــاص حــوزه تحــت نظــارت و پیگیــری مصوبــات و
تصمیمــات متخــده در کمیســیونهای مذکــور
)5انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی
)6برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی
)7کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و مشاوران
)8رسیدگی به معضالت شهری جهت جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و بحرانهای شهری
اهداف:
)1تعریف ،تدوین و اجرای هر نوع برنامه ،طرح و پروژه در چهارچوب سیاستهای شورای اسالمی شهر و شهرداری
)2توجه ویژه به مسائل فرهنگی ،اجتماعی و رفاهی شهروندان در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی
)3توجه به اصل زیباشناختی و اهتمام به زیباسازی در طراحی و اجرای پروژه های شهری
)4توسعه و ارتقاء فضاهای شهری بر حسب نیازهای مردم
)5ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت مردم و حمایـت و تشویق سرمایه گذاران
)6ارتقاء کمی و کیفی برای دوام و ماندگاری پروژه های عمرانی و بهینه نمودن آنها و صرفه جویی در هزینه ها
)7همگونی کارهای عمرانی در شهر به منظور اعمال وحدت در طراحی شهری
)8ایجاد تأسیسات حفاظتی به منظور ایمنی درمقابل سیل ،زلزله و حریق
)9مراقبت و نگهداری از پروژه های اجراشده
)10اطالع رسانی به موقع و مؤثر از روند اجرای پروژه به مردم از طریق سایت شهرداری و رسانه ها
سیاستهای اعمال شده:
)1پژوهش و همچنین مطالعه کافی طرحها و پروژه ها قبل از اجرا
)2اجرای پروژه ها با استفاده از آخرین روشها و بکارگیری مصالح جدید
)3توجه خاص به طراحی و اجرای پروژه های بزرگ و تأثیرگذار شهری
)4نظارت کیفی و کمی بر کلیه پروژه های عمرانی
)5اهتمام به تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح شهر
)6هماهنگی و همکاری با سایر دوایر بخصوص شرکتهای خدماتی در جهت اجرای پروژه ها
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ساختمان مرکزی شهرداری پرند:

نظــر بــه تأســیس شــهرداری پرنــد در ســال  1391و ضــرورت احــداث ســاختمان
مرکــزی آن  ،بودجــه ای بــه ارزش کلــی  200میلیــارد ریــال و جهــت اجــرای فــاز
اول بــه مبلــغ  50میلیــارد ریــال ،پــروژه مذکــور در زمینــی بــه مســاحت 13هــزار
مترمربــع و بنایــی بــا 11هــزار و  800مترمربــع در  7طبقــه (6طبقــه روی همکــف
و  1طبقــه منفــی ) و بــا گنجایــش  1760نفــر پرســنل شــروع و انشــاءاهلل بــا تأمیــن
اعتبــار مــورد نیــاز ظــرف مــدت  18مــاه نســبت بــه تکمیــل آن بــه نشــانی فــاز چهــار
نبــش خیابــان ابــن ســینا اقــدام خواهــد شــد.
رونــد اجــرای پــروژه مذکــور بــه صورتــی اســت کــه بعــد از مرحلــه طراحــی معمــاری
و ســازه مرحلــۀ ســاخت بــه دو بخــش ســاخت اســکلت بنــا و بخــش دیگــر بــه
مراحــل نــازک کاری و اجــرای تأسیســات الکتریکــی و مکانیکــی و کلیــد در دســت
مــی باشــد .در هــر شــهری ســاختمان شــهرداری نمــاد معمــاری و شهرســازی مــی
باشــد بنابرایــن شــهرداری تمــام ســعی خــود را در کیفیــت ســاخت ایــن ســاختمان
خواهــد کــرد.

تجهیز ساختمان خدمات شهری و فضای سبز شهرداری پرند

در ســال جــاری ســاختمان خدمــات شــهری و فضــای ســبز کــه یــک ســاختمان
نیمــه کاره بــود بازســازی شــد.کار تجهیــز و راه انــدازی ایــن ســاختمان در دو طبقــه
بــا زیربنــای  350متــر مربــع و بــا مبلــغ  950،000،000ریــال در مــدت دو مــاه در
تاریــخ  94/6/3بــه پایــان رســید.

پارک بانوان به زودی در شهر پرند احداث و راه اندازی خواهد شد.

شــهرداری پرنــد در ســال جــاری پارکــی تحــت عنــوان « پــارک بانــوان» بــرای مــردم
فهیــم پرنــد احــداث و از آنجایــی کــه یکــی از اولویــت هــای کار شــهرداری از زمــان
مدیریــت مهنــدس یحیــی پــور توجــه بــه زیــر ســاخت هــا و احــداث فضاهــای مــورد
نیــاز شــهروندان بــه خصــوص فضاهــای تفریحــی ،فرهنگــی و ورزشــی بــرای بانــوان
اســت ،بنابرایــن ایجــاد محیــط هایــی مخصــوص بانــوان و برطــرف کــردن ایــن نیــاز
بــه حــق شــهروندان از وظایــف شــهرداریها اســت .طــرح هایــی مثــل بوســتان بانــوان،
بهشــت مــادران و پــارک زنــان ،یکــی از فضاهــای تفریحــی و ورزشــی اســت کــه
توســط شــهرداری هــا ،مختــص بانــوان ســاخته مــی شــود.
ایــن پــروژه کــه بــه شــکل مناقصــه عمومــی برگــزار شــد در زمینــی بــه متــراژ
 7500متــر مربــع بــه ارزش تقریبــی 14،000،000،000ریــال در ضلــع شــرقی
خیابــان البــرز شــمالی احــداث خواهــد شــد.در ایــن پــارک خدماتــی همچــون آبنمــا،
ســت بــازی ،ســت ورزشــی ،ســرویس بهداشــتی ،میــز شــطرنج ،زمیــن اســکیت،
وســایل بــازی کــودکان ،ســالن اجتماعــات ســرباز و همچنیــن  3230متــر مربــع
فضــای ســبز در نظــر گرفتــه شــده اســت .زمــان پیــش بینــی شــده بــرای اجــرای ایــن
پــروژه را  6مــاه در نظــر گرفتــه شــده کــه شــهرداری امیــدوار اســت احــداث ایــن
پــارک بتوانــد فضایــی امــن و آرام بــرای ورزش کــردن بانــوان شــهر پرنــد فراهــم کنــد.
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احداث پارک نقش جهان ،اولین پارک فاز صفر در آینده ای نزدیک
اهالــی فــاز صفــر پرنــد منتظــر احــداث اولیــن پــارک در ایــن منطقــه باشــند .بــا
توجــه بــه اینکــه در فــاز صفــر هیــچ گونــه پارکــی تــا بــه حــال احــداث نشــده
شــهرداری پرنــد تصمیــم گرفتــه بــرای رفــاه حــال شــهروندان عزیــز در خیابــان نقــش
جهــان پارکــی را بــه مســاحت  2540متــر مربــع کــه در محــدوده دو مرکــز تجــاری
و بــازار روز شــاهد جانمایــی شــده احــداث کنــد .در ایــن پــروژه خدماتــی همچــون
فضــای ســبز ،درخــت ،آبنمــا ،وســایل بــازی کــودکان ،پارکینــگ و جــاده ســامتی
جهــت ســاختن مکانــی زیبــا بــرای مــردم در نظــر گرفتــه شــده .الزم بــه ذکــر اســت
کــه بــرآورد تقریبــی ایــن پــارک  6،000،000،000ریــال اســت و از طریــق ســازمان
همیــاری شــهرداریهای اســتان تهــران در حــال اجــرا مــی باشــد.

احداث اولین شهربازی مکانیزه پرند

شــهرداری پرنــد در راســتای تحقــق شــعار همشــهری مــداری و بهبــود وضعیــت
شــهری ،در نظــر دارد کــه در ســال جــاری بــه احــداث اولیــن شــهربازی مکانیــزه
در شــهر جدیــد پرنــد اقــدام نمایــد .ایــن پــروژه کــه بــه صــورت تــرک تشــریفات
برگــزار مــی شــود .قــرار اســت در زمینــی بــه مســاحت  10،000متــر مربــع
(یــک هکتــار) در ضلــع جنــوب غربــی پــارک کوهســار اجــرا گــردد .قــرار اســت
 2000متــر مربــع از مســاحت مذکــور بــه صــورت ســالن سرپوشــیده  -جهــت رفــاه
حــال شــهروندان محتــرم در فصــول ســرد ســال احــداث گــردد .در ایــن پــروژه قــرار
اســت از وســایل تفریحــی مــدرن از جملــه چــرخ و فلــک 30متــری ( 24کابیــن ) و
 4متــری  ،فریســبی  30نفــره (نیــروی محرکــه از بــاال ) و  8نفــره  ،ســورتمه  40نفــره
 ،رنجــر 40نفــره  ،کشــتی ســبا  32نفــره ( 12متــری ) و  ...اســتفاده شــود .ضمن ـاً
طبــق کارشناســی صــورت گرفتــه ،مــدت ســاخت ایــن شــهربازی  4مــاه خواهــد بــود.

پروژه روشنایی و ابنیه پارک کوهسار با بودجه دو میلیارد ریال

در راســتای اعتبــار  2میلیــارد ریالــی اعتبــار اســتانی اجــرای ابنیــه و روشــنایی در
پــارک کوهســار بــا بودجــه اســتانداری ،شــهرداری پرنــد در خــرداد مــاه  94نســبت
بــه تأمیــن روشــنایی و ابنیــه پــارک کوهســار اقــدام نمــود کــه در ایــن راســتا بــا
نصــب  7عــدد بــرج نــوری در پــارک کوهســار قســمت اعظمــی از ایــن پــارک را
روشــن و همچنیــن بــا اجــرای پیــاده رو و جــدول گــذاری در مســیر آالچیــق هــای
ایــن پــارک مســیر تــردد شــهروندان پرنــدی را ســهولت بخشــید.

ساخت چمن مصنوعی در فاز صفر شهر پرند

بــا توجــه بــه پیگیــری و درخواســت هــای متعــدد شــهروندان و اهالــی فــاز صفــر،
شــهرداری اقــدام بــه ســاخت زمیــن چمــن مصنوعــی خواهــد کــرد .ایــن زمیــن
چمــن مصنوعــی بــه ابعــاد  46*35مترمربــع در خیابــان نقــش جهــان  2طراحــی و
ســاخته خواهــد شــد.
جهــت ایــن پــروژه مبلــغ  2میلیــارد و  600میلیــون ریــال هزینــه در نظــر گرفتــه
شــده اســت .ابعــاد ایــن زمیــن طبــق اســتاندارد وزارت ورزش و جوانــان ســاخته
مــی شــود و کاربــری ایــن زمیــن چمــن مصنوعــی بــرای فوتبــال اســت و در حاشــیه
آن پیســت اســکیت نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت .هــم چنیــن در شــب بــه جهــت
دارا بــودن پرژکتورهــای قــوی نــوری قابــل اســتفاده خواهــد بــود .ایجــاد امکانــات
تفریحــی و ورزشــی در پرنــد یکــی از اولویــت هــای مهــم شــهرداری اســت در همیــن
راســتا شــهرداری ســعی دارد تــا فضــای شــهری را مناســب و در شــأن جوانــان و
شــهروندان فهیــم پرنــد بســازد.
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اجرای  3پروژه لکه گیری آسفالت در نیمسال اول 94

شــهرداری پرنــد در راســتای زیبــا ســازی شــهر و رفــع نیازهــای ســاکنین آن اقــدام
بــه لکــه گیــری آســفالت در معابــر اصلــی و ســطح شــهر نمــود
بــا توجــه بــه زیــر ســاخت هــای ناقــص شــهر پرنــد کمــاکان شــاهد حفــاری هــای
مختلــف توســط ادارات بخصــوص اداره آبفــا در شــهر پرنــد مــی باشــیم .بنابرایــن
لکــه گیــری و برطــرف کــردن نواقــص معابــر ســطح شــهر حــق شــهروندان شــهر
پرنــد و از وظایــف شــهرداریها اســت شــهرداری در  3مــاه اول ســال  94چنــد قــرارداد
لکــه گیــری آســفالت بــه ارزشــهای  500میلیــون ریــال  960 ،میلیــون ریــال و
لکــه گیــری خیابانهــای عالمــه مطهــری و البــرز شــمالی طبــق قــرارداد ســوم بــه
ارزش  960میلیــون ریــال بــه انجــام رســانیده اســت.

پروژه آسفالت ده میلیارد و پانصد میلیون ریالی در سطح شهر

شــهرداری پرنــد جهــت ترمیــم و لکــه گیــری آســفالت معابــر ســطح شــهر از طریــق
برگــزاری مناقصــه و فرخــوان عمومــی بــا بــرآورد مبلــغ  10/500/000/000ریــال
از اعتبــارات اســتانی اقــدام بــه انتخــاب پیمانــکار واجــد شــرایط نمــود .عملیــات
آســفالت بــه صــورت روکــش در برخــی از خیابانهــا از جملــه خیابــان چمــران  ،عالمــه
طباطبایــی  ،نقــش جهــان 1و  2و عالمــه مطهــری اجــرا شــد .شــروع اجــرای ایــن
پــروژه در تاریــخ  94/4/1بــوده و در تاریــخ  94/4/30بــه پایــان رســید .در ایــن پــروژه
حــدود  53/000متــر مربــع از خیابانهــای ســطح شــهر پرنــد زیرســازی و آســفالت
شــد .الزم بــه ذکــر اســت کوچــه هــای خاکــی زرد کــوه کــه جــزء تعهــدات شــرکت
عمــران بــوده کــه (حداقــل یــک الیــه آســفالت در ایــن کوچــه ریختــه شــود) نیــز
جــزء دســتور کار واحــد عمــران قــرار گرفــت.
ازجملــه خیابــان هــای اصلــی کــه توســط دســتگاه فینیشــر رو کــش آســفالت شــده
اســت عبارتنــد از روکــش آســفالت خیابــان هــای چمــران ،عالمــه مطهــری ،عالمــه
طباطبایــی شــمالی و جنوبــی روبــروی آتشنشــانی و محوطــه آتشنشــانی  ،نقــش
جهــان یــک و نقــش جهــان دو ،خیابــان هــای آپادانــا

اجرای روکش و لکه گیری آسفالت به ارزش  10/000/000/000ریال

پــس از روکــش آســفالت معابــر شــهر بــه ارزش  10/500/000/000ریــال کــه در
خیابانهــای چمــران شــمالی – عالمــه طباطبایــی شــمالی و جنوبــی – نقــش جهــان
 1و  2و دیگــر معابــر اصلــی شــهر پخــش گردیــد شــهرداری پرنــد روکــش آســفالت
کوچــه هــای فــاز هــای صفــر و یــک و دو را در دســتور کار اصلــی خــود قــرار داده
اســت .در ایــن پــروژه خیابــان البــرز جنوبــی ،ورودی و خروجــی جــاده قــدم ســاوه،
خیابــان آپادانــا ،خیابانهــا و کوچــه هــای زردکــوه و همچنیــن لکــه گیــری نوارهــای
حفــاری شــده توســط ادارات حفــار انجــام شــده اســت.
لکه گیری خیابان های فازهای صفر و یک و دو

زیــر ســازی و آســفالت کوچــه هــای خاکــی خیابــان هــای ،دماونــد جنوبــی ( 3کوچــه) ،
ســفیدار (10کوچــه) ،زردکــوه  (16کوچــه ) ،ســبالن ( 3کوچــه)  ،ســهند جنوبــی ( 3کوچــه)،
نقــش جهــان در فرعــی دوم ســمت چــپ ،کنــدوان  ،ســیرو جنوبــی ( 3کوچــه)  ،دنــا جنوبــی
(یــک کوچــه) تقاطــع رامنــد جنوبــی و رویــان جنوبــی  ،نقــش جهــان یــک کوچــه فرعــی
بــازار روز شــاهد فرعــی بعــد از چهــار راه خیابــان آپادانــا

روکــش آســفالت خیابــان هــای جــاده قدیــم ،البــرز جنوبــی و خیابــان هــای اصلــی
زردکــوه
نوار حفاری روبروی پارک کوسار به طول  86متر
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پروژه جدول گذاری با بودجۀ استانی

پــروژه اجــرای طــرح جدولگــذاری معابــر ســطح شــهربــا تخصیــص بودجــه اســتانی با
نظــارت و پیگیــری حــوزه معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری پرنــد انجــام شــد .یکــی
از معضــات شــهر پرنــد آب گرفتگــی معابــر و جــوی هــای ســطح شــهر بــوده کــه
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در گــودی و شــیب تنــد خیابــان شــهر همچنیــن هدایــت
آبهــای ســطح شــهر بــه بلــوار باهنــر و مســدود شــدن مســیر قبلــی آن بخاطــر قــرار
گرفتــن ایســتگاه متــرو ،شــاهد آب گرفتگــی معابــر ســطح شــهر هســتیم .شــهرداری
بــرای رفــع آب گرفتگــی در فصــل بــارش مجبــور بــه حفــاری در عــرض خیابــان
طباطبائــی شــد.با توجــه بــه ایــن مســائل شــهرداری تصمیــم گرفــت بــرای رفــاه
حــال شــهروندان و ســهولت تــردد بــا بودجــه  3/000/000/000ریالــی اســتانی و
افزایــش  25درصــدی آن مبنــی بــر آب گرفتگــی معابــر کــه ایــن معضــل اساســی را
جهــت رفــاه حــال شــهروندان و ســهولت تــردد حــل نمایــد .در حــال حاضــر اصــاح
آب گرفتگــی تقاطــع بلــوار باهنــر و طباطبایــی بــه طــول  53متــر بــه پایــان رســید.

خرید و نصب عالئم ترافیکی در معابر شهر پرند

پــروژه اجــرای طــرح خریــد و نصــب عالئــم ترافیکــیبــا تخصیــص بودجــه اســتانی
انجــام شــد .در ســال گذشــته بــه منظــور امنیــت تــردد و عبــور و مــرور روان
خودروهــا در ســطح شــهر،خیابانهــای اصلــی مجهــز بــه تابلــو و عالئــم راهنمایــی و
رانندگــی شــد .بــا بررســی هــای انجــام شــده در ســال جدیــد ،کمبودهــای عالئــم و
تابلوهــای ترافیکــی صــورت بــرداری شــد و بــا موافقــت اســتانداری بودجــه  4میلیــارد
و  500میلیــون تومــان بــرای نصــب عالئــم جدیــد و رفــع کمبودهــا اختصــاص یافــت.
تابلوهــای دروازه ای و صلیبــی بــرای اولیــن بــار در شــهر جدیــد پرنــد نصــب شــد و
همچنیــن تابلوهــای اطالعاتــی ،انتظامــی و اخبــاری نیــز نصــب گردیــد.
از دیگــر عالئــم ترافیکــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای نصــب در ســطح شــهر مــی
تــوان بــه چــراغ فانوســی ســه گانــه  10عــدد،شــبکه هــای ترافیکــی و لولــه هــای
اســتوانه ای  300عــدد و چشــم گربــه ای بــه تعــداد  2500عــدد اشــاره کــرد.
احداث بازار روز میوه و تره بار در خیابان ستاره
احــداث بــازار میــوه و تــره بــار در شــهر پرنــد یکــی دیگــر از پــروژه هایــی بــود کــه در
دســتور کار معاونــت فنــی و عمرانــی قــرار گرفــت کــه بــه صــورت فراخــوان عمومــی
برگــزار شــد .شــهرداری جهــت تأمیــن واحــد تجــاری در شــهر پرنــد نســبت بــه
احــداث ایــن پــروژه در زمینــی بــه متــراژ  778/67متــر مربــع کــه شــامل  6واحــد
تجــاری بــه مســاحت  471/88متــر مربــع مشــاعات شــامل اتــاق مدیــرت و بارانــداز
و ســرویس بهداشــتی بــه مســاحت  81/57متــر مربــع و محوطــه جلــوی مغــازه هــا
 225/22متــر مربــع واقــع در خیابــان ســتاره اقــدام نمــود .بــرای اجــرای ایــن پــروژه
مبلــغ  8/880/000/000ریــال هزینــه شــد.
مطالعــات ایــن طــرح در ســال گذشــته انجــام پذیرفتــه و نقشــه بــرداری و طراحــی
 ،پــی کنــی و شــناژ اســکلت و ســفت کاری ایــن پــروژه از  94/1/15آغــاز شــد و
تمامــی واحــد هــای تجــاری تــا اوایــل زمســتان بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
قیمــت اجنــاس در ایــن بــازار روز طبــق مصوبــه قیمــت هــای میادیــن میــوه و تــره
بــار شــهر تهــران مــی باشــد .ایــن پــروژه بــه صــورت جــذب شــریک ســرمایه گــذار
اجــرا و بهــره بــرداری خواهــد شــد .شــایان ذکــر اســت کــه اجــرای پــروژه بــه صــورت
(ســاخت  +بهــره بــرداری  +واگــذاری )  BOTصــورت پذیرفتــه اســت.

پایانه موقت در ضلع شمال غربی میدان امام خمینی (ره) احداث گردید.

بــا توجــه بــه حجــم ترافیکــی در ســاعات ابتدایــی و انتهایــی روز در میــدان امــام
خمینــی(ره) و طبــق جلســه ای بــا شــورای ســازمان ترافیــک مبنــی بــر ایجــاد پایانــه
موقــت در ضلــع شــمال غربــی میــدان امــام خمینــی (ره) معیــن گردیــد کــه بــا توجه
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بــه اهمیــت موضــوع اســتقرار تاکســی هــای شــهرک آفتــاب و همچنیــن اتوبــوس
هــای بیــن شــهری جهــت ســهولت تــردد مــردم شــهر پرنــد و بهبــود سیســتم حمــل
و نقــل شــهری و همچنیــن رعایــت مســائل ایمنــی شــهری ظــرف مــدت یــک مــاه
پایانــه موقــت ایجــاد گردیــد.
ساخت  70عدد دریچه های بتنی در سطح شهر
ســاخت  250عــدد دریچــه بتونــی در ســطح شــهر بــه ارزش  500میلیــون ریــال کــه
بــا توجــه بــه ســرقت دریچــه هــای فلــزی در فازهــای صفــر ،یــک و دو شــهرداری
تصمیــم بــه ایجــاد دریچــه هایــی از جنــس بتــن کــرد کــه ایــن طــرح در فــاز صفــر
بــه اجــرا درآمــد.
نصــب و اجــرای شــیرآالت و حفــاری چــاه جذبــی بــه عمــق  6متــر بــرای آبخــوری
هــای ســطح شــهر
بــا توجــه بــه نبــود آبخــوری در بوســتان هــا و پــارک هــای ســه فــاز اول شــهر،
شــهرداری تصمیــم بــه احــداث  25عــدد آبخــوری بــه ارزش  500میلیــون ریــال
در ســال  93گرفــت کــه در ســال جــاری نســبت بــه تجهیــز شــیرآالت و حفــر چــاه
جذبــی جهــت بهــره بــرداری از ایــن آبخــوری هــا اقــدام نمــود.
پروژه دریاچه مصنوعی
برگــزاری جلســات متعــدد بــا طراحــان دریاچــه مصنوعــی و گرفتــن ســند مالکیــت
آن از شــرکت عمــران و تأمیــن آب دریاچــه از طریــق فاضــاب فازهــای  1و 2
و همچنیــن پیگیــری هــای اســتانی جهــت انتقــال آب کانــال محمدیــه بــه شــهر
پرنــد و همچنیــن تغییــر کاربــری هــای زمیــن  32/8هکتــاری دریاچــه مصنوعــی
در کمیســیون مــاده  ،5یکــی دیگــر از پیگیــری هــای ایــن شــهرداری در  2مــاه اول
ســال مــی باشــد.
نصب المان های مذهبی در شهر پرند
نصب المان های مذهبی در ورودی و خروجی شهر پرند توسط معاونت فنی و عمرانی
شهرداری پرند انجام می شود.
المانهایــی از جملــه بســم اهلل ،ســبحان اهلل ،الحمــداهلل ،یــا حــی و یــا قیــوم  ،ال الــه اال اهلل
و  ...طراحــی شــده انــد و تعــداد آن  10عــدد مــی باشــد کــه ســازه ایــن المانهــا از
ورق آهــن  3میلــی و فونداســین آن بتــن مســلح مــی باشــد .ایــن المــان هــا بایــد بــه
گونــه¬ای باشــد کــه بتوانــد روح معنــوی فضــای شــهری را افزایــش دهنــد .در واقــع
نصــب المــان هــای مختلــف در شــهر بــر ســواد بصــری شــهروندان و زیبایــی محیــط
شــهری مــی افزایــد.

میله پرچم ورودی شهر پرند (میله پرچم  50متری)

شــهرداری پرنــد در میــدان بصیــرت میلــه پرچمــی بــه طــول  50متــر را بــه اهتــراز
در آورد.
بــه گــزارش معاونــت فنــی و عمرانــی پــس از رنــگ آمیــزی و روشــنایی میــدان
بصیــرت کــه ســنبلی از نــام زیبــای پرنــد در ابتــدای شــهر مــی باشــد شــهردار پرنــد
تصمیــم بــه اجــرای میلــه پرچــم  50متــری بــا پرچــم مقــدس جمهــوری اســامی در
ابتــدای ایــن میــدان نمــود.
مشــخصات فنــی ایــن میلــه پرچــم بــا ورقــی بــه ضخامــت  10میلیمتــر از روی
فونداســیون  ،آغــاز و تــا انتهــا بــه ضخامــت  5میلیمتــر کاهــش مــی یابــد و ابعــاد
فونداســیون ایــن پــر ِوژه دایــره ای بــه شــعاع  3متــر بــه عمــق  5متــر مــی باشــد بــا
میلگردهــای شــماره  26و  36و همچنیــن  18عــدد بولــت  36رزوه شــده.
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پروژه احداث پیست اسکیت (چمن مصنوعی)
بــا توجــه بــه کمبــود ســرانه هــای ورزشــی در شــهر پرنــد ،بعــد از احــداث چمــن
مصنوعــی در شــهر ،شــهرداری تصمیــم بــه احــداث  2زمیــن ورزشــی چنــد منظــوره
( در فــاز دو و جنــب پــارک بانــوان ) گرفــت کــه ایــن زمیــن شــامل ورزشــهای
اســکیت ،فوتســال ،بســکتبال ،والیبــال و ورزشــهای همگانــی مــی باشــد .متــراژ ایــن
زمیــن هــا هــر کــدام  400متــر مربــع بــه همــراه فنــس کشــی ،جــدول گــذاری،
آســفالت نــرم  ،12بــرج نــوری  9متــری 2 ،عــدد تیــر دروازه  ،تیــر بســکتبال و
نیمکــت مــی باشــد کــه حداکثــر زمــان الزم جهــت اجــرا و راه انــدازی ایــن پــروژه
یــک مــاه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
طراحی دروازه قرآن در ورودی شهر پرند
شــهرداری پرنــد در نظــر دارد در ســال  94پــروژه ســاخت المــان دروازه قــرآن را در
ورودي شــهر اجــرا نمایــد .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،طــرح هــای پیشــنهادی
شــهرداری بــه شــورای محتــرم شــهر فرســتاده شــده و بــه زودی پــس از اخــذ مجــوز
از شــورا طــرح برگزیــده اجــرا خواهــد شــد .مبلــغ در نظــر گرفتــه بــرای احــداث ایــن
پــروژه  1،956،000،000ریــال مــی باشــد.
المــان یــا نمــاد شــهری ،ترکیبــی اســت پیکــره وار کــه دارای یــک نظــام هندســی
و تعادلــی پایــدار و زیباســت بــه گونــه ای کــه پــس از خودنمایــی در ســطح شــهر،
افــراد را بــه گونــه ای جــذب خــود مــی نمایــد و ذهنشــان را درگیــر خــود مــی کنــد
کــه تــا مدتهــا در آن منطقــه از شــهر بــه صــورت ســمبلیک مشــخصه ای بــرای
شــناخت شــهر در منطقــه ی مــورد نظــر مــی گــردد و در واقــع جــزو شــاخصه هــای
شــهری مــی باشــد.

طراحی تابلوی ورودی شهر شهرستان رباط کریم

بــا توجــه بــه مشــخص نبــودن حریــم شهرســتان ربــاط کریــم از ســمت جــاده قدیــم
ســاوه ،فرمانــداری شهرســتان ربــاط کریــم وظیفــه ســاخت و نصــب تابلــو ورودی
شهرســتان را بــه شــهرداری پرنــد واگــذار کــرد.
شــهرداری پرنــد در مــدت دو هفتــه پــروژه مذکــور را بــه ارزش  3/200/000/000ریــال
و مشــخصات فنــی بــه شــرح ذیــل اجــرا کــرد.
-1نصــب یــک عــدد فونداســیون بتــن مســلح در ابعــاد  2متــر در  2متــر بــه عمــق
 1.5متــر و صفحــه ســتون بــه ضخامــت  20میلیمتــر بــا بتــن بــه عیــار  350کیلوگرم
بــر متــر مکعــب
-2تابلــو بــا ســازه فلــزی ســنگین ،حــروف بــر جســته چلینیــوم بــراق بــدن ناخالصــی
و غیــر قابــل زنــگ زدن بــا نــور دارای نمــای کامپوزیــت جلــوی تابلــو و نمــای پشــت
تابلــو از جنــس فلکســی

بــرآورد راه انــدازی مخــازن ورودی شــهر و همچنیــن
ـده
ـاخته شـ
ـزن سـ
ـده از دو مخـ
ـای باقیمانـ
ـه هـ
ـز لولـ
تجهیـ
بــه ارزش  550میلیــون ریــال

یکــی دیگــر از پــروژه هــای مهــم شــهرداری پرنــد پــروژه اجــرا و عملیــات ترمیــم
و بازســازی فضــای ســبز حــد فاصــل ورودی شــهر پرنــد تــا میــدان بصیــرت،
اجــرای عملیــات لولــه گــذاری جهــت سیســتم آبیــاری مکانیــزه و ســاخت دو عــدد
مخــزن آبگیــری جهــت ذخیــره آب فضــای ســبز شــهر پرنــد بــا بــرآورد مبلــغ
 30،000،000،000ریــال بــود کــه ســال گذشــته بــه اجــرا در آمــد .امــا عملیــات راه
انــدازی مخــازن ورودی شــهر و همچنیــن تجهیــز لولــه هــای باقیمانــده از دو مخــزن
ســاخته شــده در ســال جــاری انجــام شــد.الزم بــه ذکــر اســت کــه مخــزن شــماره
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یــک در میــدان بصیــرت بــه متــراژ  700متــر مکعــب و مخــزن شــماره دو در بلــوار
باهنــر ،جنــب نمایشــگاه اکســپو بــه متــراژ  400متــر مکعــب مــی باشــد.

پروژه جدول گذاری به صورت امانی

انجــام جــدول کاری بــه صــورت امانــی بــه مبلــغ  360میلیــون ریــال در ســطج شــهر
واقــع در خیابــان هــای رامنــد جنوبــی ،نارنجســتان قــوام خیابــان کنــدوان  ،علــم
کــوه ،ســبالن ،ســهند ،زردکــوه  ،انتهــای رویــان جنوبــی و ســاخت دو میــدان در
خیابــان هــای کنــدوان و انتهــای خیابــان رویــان جنوبــی

ســاخت و اصــاح دریچــه هــای فلــزی و نصــب پــل هــای
فلــزی ســطح شــهر

شــهرداری پرنــد جهــت رفــع آب گرفتگــی در جــوی شــهر اقــدام بــه ســاخت و
تعمیــر درچــه هــای فلــزی در ســطح شــهر نــوده اســت کــه از مــوارد قابــل احــداث
پــل فلــزی  18متــری جلــوی مســجد جامــع شــهر و پایانــه امــام خمینــی بــه طــول
 6متــر وســاخت 20عــدد دریچــه فلــزی .
قابــل ذکــر اســت بــا توجــه بــه ســرقت پــل هــا و دریچــه هــای فلزی شــهر شــهرداری
تصمیــم بــه ســاخت دریچــه هــای بتنــی در ســطح شــهر نموده اســت .

نصب چراغ چشمک زن در  15نقطه حادثه خیز شهر

بــا توجــه بــه عــدم وجــود عالئــم ترافیکــی و راهنمایــی و رانندگــی در شــهر پرنــد در
ســالهای گذشــته و افزایــش روز افــزون جمعیــت و ترافیــک شــهری ،شــهرداری پرنــد
نســبت بــه ارتقــا ســطح راهنماهــا و امنیــت راه هــای ورودی شــهر و معابــر اصلــی
شــهری اقــدام بــه نصــب و راه انــدازی  15عــدد چــراغ راهنمایــی و هشــدار دهنــده
در  15نقطــه از معابــر اصلــی شــهر پرنــد در فروردیــن مــاه  94نمــوده اســت .

طراحی راه ورودی زیرگذر راه آهن در بلوار باهنر:

بــا توجــه بــه عــدم دسترســی مناســب بــه مجموعــه تفریحــی ورزشــی کارتینــگ
بیــن المللــی پرنــد در بخــش جنوبــی فــاز صفــر و جایــگاه پمــپ بنزیــن و همچنیــن
بــا توجــه بــه موقعیــت و وضعیــت بســیار نامناســب و حادثــه خیــز راه هــای خاکــی
ایجــاد شــده بــه صــورت موقــت ،شــهرداری تصمیــم بــه احــداث بلــوار حضــرت
خدیجــه کبــری (س) حــد فاصــل جــاده قدیــم ســاوه تــا میــدان بصیــرت در ضلــع
جنوبــی بلــوار باهنــر بــا مســاحت  213000متــر مربــع برابــر طراحــی صــورت گرفتــه
و ارزش  11،000،000،000ریــال نمــوده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه پــروژه
مذکــور از کــف پــوش بتنــی بــه جــای آســفالت اســتفاده شــده اســت و ســومین راه
ورودی بــه اتوبــان ســاوه مــی باشــد.

سایر اقدامات واحد عمران

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1اجرای کفپوش با سنگ کوبیک در پارک کوهسار به مساحت  350متر مربع.
 2نصب چراغهای چشمک زن در  15نقطه از سطح شهر
 3اجــرای  5عــدد بــرج نــوری  9متــری در پــارک کوهســار و یــک عــدد بــرج نــوری
 12متــری در خیابــان ختمی،پــارک ختمــی بــه مبلــغ  500،000،000ریــال
 4اجــرای قــرارداد  500.000.000لکــه گیــری جــداول شکســته ســطح شــهر
تعمیــر و تجهیــز ســاختمان دادگســتری پرنــد ( شــعبه  2قضایــی ) بــا بودجــه
 600،000،000ریالــی
5ساخت پل فلزی مقابل مسجد جامع و دفتر امام جمعه
6پــروژه پیــاده رو ســازی در ســطح شــهر ( توســط شــرکت مفاخــر ســازندگی
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اقلیــم ) بــا بودجــه  5،000،000،000ریالــی ( در حــال اجــرا )
7 .7طراحــی پــروژه هایــی همچــون ســاخت فرهنگســرا ،جایــگاه خدماتــی و رفاهــی
و پــارک شــهدای هســته ای در فــاز  2شــهر پرنــد
8 .8ترمیم جداول آتش نشانی و ساخت حوزچه حریق در این سازمان
9 .9دیوار کشی مقابل ملک های تجاری متخلف
1010آماده سازی مزار شهدا جهت تحویل سال نو
1111تجدید مناقصه  2.000.000.000میلیون ریالی روشنایی و ابنیه پارک کوهسار
1212هماهنگــی بــا ادارات حفــار و گرفتــن مجــوز کمســیون حفــاری بیــن ادارات از
فرمانــداری ربــاط کریــم
1313برآورد دیوارکشی پارکینگ میدان آزادی
1414برآورد آسفالت فازهای  5 ،4 ،3و  6جهت تحویل از شرکت عمران
1515آنالیز و طراحی پارک شهدای هسته ای ورودی شهر  12هکتاری
1616تنظیم صورت وضعیت قطعی پروژه  100و  150میلیونی جدول کاری
1717انجام امور تأسیسات داخلی ساختمان شهرداری
1818پیگیری پروژه دریاچه مصنوعی و برگزاری جلسه با مشاور دریاچه
1919ارسال قراردادهای پروژه های استانی به دفتر فنی استانداری تهران
2020برگزاری مناقصه آسفالت یک میلیاردی دوم با بودجه شهرداری
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معاونت خدمات شهری و فضای سبز شهرداری پرند
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1زیر مجموعه ها:
2امور شهری
3زیبا سازی
4فضای سبز و پارکها
5تأسیسات و روشنایی
6کنترل و نظارت
7پیشگیری از سد معبر
8ساماندهی مشاغل

حــوزه معاونــت خدمــات شــهری و فضــای ســبز یکــی از ارکان اساســی هــر شــهرداری بــوده چــرا کــه مهمتریــن خدماتــی کــه یــک
شــهر بــرای حفــظ حیــات خــود بــه آنهــا احتیــاج دارد توســط ایــن حــوزه تأمیــن مــی گــردد .همچنیــن مــی تــوان گفــت ارایــه خدمات
شــهری بــه شــهروندان ،یکــی از بدیهــی تریــن و مهمتریــن وظیفــه شــهرداری بلکــه ســمبل فعالیــت هــای شــهرداری بــه شــمار مــی
آیــد.
حــوزه خدمــات شــهری بــه لحــاظ تعــداد و تنــوع وظایــف  ،حضــوری پررنــگ در ســطح شــهر دارد .رفــت و روب معابــر و جمــع آوری
زبالــه کــه بــه عنــوان ملمــوس تریــن و روزمــره تریــن وظیفــه شــهرداری هــا بــه شــمار مــی آیــد کــه در محــدوده وظایــف واحــد
امــور شــهر تعریــف مــی شــود و از اینــرو اســت کــه ایــن وظیفــه همــواره در کانــون توجــه مدیــران ،رســانه هــا و شــهروندان قــرار
دارد بنابرایــن آگاهــی از شــرح وظایــف ایــن حــوزه جهــت آگاهــی شــهروندان و هدایــت مدیریــت شــهری در مســیر صحیــح و درســت
خویــش بــرای شــهروندان الزم مــی باشــد کــه در ذیــل بــه آنهــا اشــاره مــی شــود.

رئوس اهداف و وظایف معاونت خدمات شهری و فضای سبز

نظافت و رفت و روب معابر شهری
کنتــرل و نظــارت بــر جمــع آوری پســماند هــای عــادی ،صنعتــی و بیمارســتان همچنیــن اتخــاذ تصمیمــات الزم جهــت دفــن
بهداشــتی آنهــا.
کنترل و نظارت بر جلوگیری و جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح شهر و بازیافت اصولی آنها.
تشکیل کارگروه مدیریت پسماند.
کنترل ساخت و سازهای موجود در سطح شهر و برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی.
جلوگیری از سد معبر راه های عمومی و جمع آوری دستفروشان از سطح شهر.
زیباسازی شهری و تشکیل مستمر جلسات کمیسیون زیباسازی.
نظارت بر فعالیت بازارهای روز و میادین میوه و تره بار (کنترل اوزان ،نرخها و کیفیت محصوالت)
اتالف و امحای حیوانات موذی.
ایجاد روشنایی برای بوستانهای شهری و سرویس دوره ای آنها.
کنترل و نظارت به واحد موتوری شهرداری و تأمین ماشین آالت مورد نیاز شهرداری.
تشکیل جلسات ستاد حوادث غیر مترقبه و پیشگیری قبل از حادثه و اتخاذ تصمیمات الزم بعد از حادثه.
تشکیل کمیسیون بند  20ماده  55قانون شهرداری ها و برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم در خصوص مشاغل مزاحم.
رفع آبگرفتگی معابر و انهار شهری در مواقع بارندگی.
برف روبی معابر.
ایجاد فضای سبز شهری.
نگهداری فضای سبز شهری و تجهیز بوستانهای شهری.
تشکیل کمیسیون ماده 7قانون شهرداری ها(قطع اشجار).
انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور خدمات شهری
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
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فـضـای سبـز
1 .1نظافــت و جاروزنــی در محوطــه هــای فضــای ســبز بــر اســاس اولویــت تــردد
(بــه طــور مســتمر)
2 .2نظافــت ،شســت و شــوی و تجهیــز ســرویس هــای بهداشــتی در محوطــه هــای
فضــای ســبز در بوســتان هــای کوهســار ،فــدک و مســجد امــام حســین (ع)    
(بــه طــور مســتمر)
3 .3الیروبی و نظافت آبنماهای ضلع شرقی و غربی بوستان کوهسار
4 .4اقدام جهت نظافت و راه اندازی آبنمای بلوار چهار باغ
5 .5کاشــت گل فصلــی در چنــد نقطــه از ســطح شــهر بــه مناســبت شــروع فصــل
بهــار بــه خصــوص در محوطــه هــای بــا تــردد بــاالی شــهروندان
6 .6برنامه ریزی جهت عملیات آبیاری و هماهنگی تانکرها در سطح شهر
7 .7کاشت نهال در چند نقطه از شهر (در حال پیشروی)
8 .8ترمیم تشتک درختان در چند منطقه (در حال پیشروی)
9 .9خاکبرداری و خاکریزی جهت کاشت نهال (در حال پیشروی)
1 010شروع عملیات علفکشی (در حال پیشروی)
1 111چمن زنی در محوطه های مورد نیاز (در حال پیشروی)
1 212استفاده از سوپر جاذب در چند نقطه از سطح چمن در برخی مناطق
1 313فرم دهی بوته های رزماری و الوان در برخی مناطق (در حال پیشروی)
1 414شــروع عملیــات سمپاشــی درختچــه هــای خانــواده رز و درختــان اقاقیــا            
(در حــال پیشــروی)
1 515کود پاشی در سطوح چمن در چند نقطه (در حال پیشروی)
1 616محوطه سازی و احداث فضای سبز در حیاط پالک 45
1 717نظافت و جاروزنی محوطه های فضای سبز (به طور مستمر)
1 818نظافــت و شســت وشــوی ســرویس هــای بهداشــتی در محوطــه هــای فضــای
ســبز (بــه طــور مســتمر)
1 919کاشت نهال در لچکی شمالی میدان امام خمینی (ره)
2020ادامه کاشت نهال در الین غربی دانشگاه آزاد ( 1300اصله)
2121ادامه کاشت نهال از ورودی شهر به سمت میدان بصیرت ( 2200اصله)
 2222تسطیح خاک بوسیله بابکت در خیابان نقش جهان و کاشت نهال ( 400اصله)
2323کاشت نهال در خیابان سبالن (100اصله)
2424کاشت نهال در خیابان خورشید ( 200اصله)
2525کاشــت نهــال در بلــوار امــام خمینــی (ره) مــا بیــن میــدان امــام خمینــی (ره)
و میــدان اســتقالل.
2626کاشــت نهــال در محــل هــای مــورد اســتفاده فروشــندگان غیــر مجــاز جهــت
جلوگیــری از ســد معبرتوســط آنهــا.
2727سرگل گیری گلهای رز در بوستان فدک
2828سرگل گیری گلهای رز در بوستان امام حسن (ع)
2929سرگل گیری گلهای رز در بوستان امام حسین (ع)
3030سرگل گیری گلهای رز در بوستان کوهسار
3131سرگل گیری گلهای رز در میدان بصیرت
3232سرگل گیری گلهای رز در میدان آزادی
3333فرم دهی درختچه های آتریپلکس در بلوار چهار باغ بوسیله ترون زن
3434هرس فرم رزماری های بلوار طباطبایی جنوبی
3535علفکشی در بلوار چمران
3636علفکشی در بلوار طباطبایی جنوبی
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3737علفکشی در بلوار امام خمینی (ره)
3838تشــتک زنــی و ترمیــم تشــتک هــای تخریــب شــده در بلــوار جمهــوری حــد
واســط میــدان اســتقالل و میــدان آزادی در محوطــه هایــی کــه خاکریــزی
انجــام شــده بــود.
3939تشــتک زنــی و ترمیــم تشــتک هــای تخریــب شــده در رفیــوژ وســط بلــوار امــام
خمینــی (ره) حــد واســط میــدان اســتقالل و میــدان امــام خمینــی (ره) در
محوطــه هایــی کــه خاکریــزی انجــام شــده بــود.
4040سرگل زنی بوته های ابر نقره ای بوستان بینالود
4141سرگل زنی بوته های ابر نقره ای رفیوژ وسط بلوار ورودی شهر
4242سرگل زنی بوته های ابر نقره ای محوطه جلوی دانشگاه آزاد
4343سرگل زنی بوته های ابر نقره ای لچکی جلوی اداره آگاهی
4444ترمیم سیستم آبیاری بلوار با هنر
4545ترمیم سیستم آبیاری بلوار مطهری جلوی محوطه تکسام
4646ترمیم سیستم آبیاری درمیدان نقش جهان
4747ترمیم سیستم آبیاری دربوستان فدک
4848ترمیم سیستم آبیاری لچکی بلوار با هنر در جلوی محوطه شهرداری
4949ترمیم سیستم آبیاری بلوار چهار باغ امام خمینی (ره)
5050ترمیم لوله های میدان بصیرت
5151ترمیم لوله های انتهای بلوار شهدای شمالی
5252همــکاری بــا واحــد خدمــات شــهری در مــورد رفــع و ســاماندهی ســریع
آبگرفتــی بلــوار چمــران
5353هماهنگــی  بــا نیروهــای فضــای ســبزجهت برگــزاری جشــنواره بادبــادک هــا و
نظافــت سراســری در بوســتان کوهســار پــس از برگــزاری مراســم.
5454پرکردن مخزن آبنمای چهار باغ امام خمینی (ره) جهت راه اندازی.
5555تعبیــه راه ورودی در جنــگل ورودی شــهر جهــت امــکان آبیــاری بــا تانکــر،
توســط یــک دســتگاه لــودر.
5656شــروع کاشــت گل دائمــی اونوتــرا (ســازگار بــا شــرایط جــوی پرنــد) در ســطح
شــهر(بلوار جمهــوری).
5757اســتفاده از کــود تقویتــی بــرای کاج هــای تــازه کاشــت در ورودی شــهر جهــت
جلوگیــری از خشــکی احتمالــی ناشــی از کاشــت و جابجائــی خــارج از فصــل.
5858خشکه زنی گیاه پالم در کلیه فازها.
5959ادامــه عملیــات خاکبــرداری و خاکریــزی و تســطیح خــاک در قســمت هائــی از
فازهــا جهــت آمــاده ســازی بســتر کاشــت نهــال (در حــال پیشــروی)
6060دور دوم چمن زنی در محوطه های مورد نیاز (به طور مستمر)
6161شــروع عملیــات ترمیــم و واکاشــت چمــن در قســمت هایــی از ســطح          
محوطــه هــای فضــای ســبز از جملــه میــدان آزادی.
6262اســتفاده از کــود ســوپر فســفات تریپــل در چنــد نقطــه از ســطح چمــن
در بوســتان فــدک  ،بلــوار بــا هنــر و بلــوار جمهــوری جهــت تقویــت آن                           
(در حــال پیشــروی).
6363اســتفاده از کــود اوره در ســطح چمــن در بوســتان فــدک  ،بلــوار بــا هنــر و بلــوار
جمهــوری (در حال پیشــروی).
6464ادامــه عملیــات سمپاشــی درختچــه هــای خانــواده رز و درختــان اقاقیــا  جهــت
مهــار نمــودن آفــت در بلــوار عالمــه مطهــری ،بلــوار چهــار بــاغ  ،مســجد امــام
حســین (ع) و بوســتان کوهســار (در حــال پیشــروی).
6565علفکشــی و نظافــت کامــل در خیابــان هــای آزالیــا و اقاقیــا  ،بلــوار جمهــوری ،
بلــوار شــهداء  ،بوســتان هــای ســرو ، 10مینــا  ،نیلوفــر ، 9مریــم و بنفشــه.
6666آبیــاری تکمیلــی چمــن لچکــی رفیــوژ وســط بلــوار چهــار بــاغ  ،ورودی قدیــم و
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رفیــوژ وســط بلــوار باهنــر بــا تانکر(جهــت حفــظ چمــن)
6767آغاز خشکه گیری و سرزنی شاخه های درختان اکالیپتوس سطح شهر
6868علف کشی و تشتک زنی در بوستانهای محلی
6969نظافت بوستانهای محلی
7070علف کشی و سرگل زنی در میدان بصیرت
7171سم پاشی درختان سطح شهر
7272چمن زنی و حاشیه زنی نقاط مختلف شهر
7373علف کشی و تشتک زنی جنگل اکالیبتوس ورودی شهر
7474برچیدن و حذف گلهای فصلی
7575نظافت فضای سبز بلوار چهارباغ
7676کاشت نهال در بلوار باهنر
7777علــف کشــی در بلــوار عالمــه حدفاصــل میــدان امــام خمینــی(ره) تــا ابتــدای
پلیــس آگاهــی
7878تشتک زنی رفیوژ کناری بلوار چهار باغ
7979علف کشی پارک مسجد امام حسین و امام حسن (ع)
8080علــف کشــی و ســرگل زنــی میــدان بصیــرت  ،بلــوار جمهــوری  ،میــدان اســتقالل،
میدان آزادی
8181خاکریزی و بستر سازی باغچه پشت ساختمان شهرداری،میدان بصیرت
8282چمن زنی و حاشیه زنی فضای سبز سطح شهر
8383نخاله برداری میدان بصیرت
8484خشکه زنی درختان اکالیپتوس سطح شهر
8585خشکه زنی نهال های خشک شده سطح شهر
8686تشــتک زنــی خیابــان البــرز شــمالی  ،البــرز جنوبــی  ،نقــش جهــان  1و   2
آپادانــا  تکســام  ،بنیاد،بلــوار عالمــه مطهــری  ،بلــوار عالمــه طباطبایــی ،بلــوار
خورشــید  ،بلــوار باهنــر شــرقی  ،بلــوار جنوبــی  ،خیابــان بینالــود شــمالی بهــاران  
کوهســتان  ،ســرو  ،جنــگل اکالیپتــوس
8787کاشت باند شمالی بلوار جمهوری حدفاصل میدان استقالل تا چهارراه فدک
8888کاشت باغچه های میدان امام خمینی
8989کاشت باند شمالی بلوار باهنر شرقی حدفاصل پل ساوه تا نمایشگاه اکسپو
9090کاشت لچکی ابتدای بلوار عالمه مطهری
9191علف کشی و تشتک زنی پارک فدک
9292سمپاشی کلیه درختان بوستانهای شهری
9393علف کشی و نخاله برداری جنگل مروارید و حمل نخاله مازاد تا دپو
9494تجهیز و راه اندازی کلیه سرویس های بهداشتی بوستان های سطح شهر
9595علــف کشــی  ،تشــتک زنی،خشــکه گیــری و نظافــت بوســتان هــای محلــی
بصــورت هفتگــی
9696علف کشی و نخاله برداری بلوار ستاره
9797علف کشی و تشتک زنی بوستان بینالود
9898نظافت و تشتک زنی بلوار چهارباغ
9999علف کشی پارک مسجد امام حسین و امام حسن
1 0100علف کشی و سر گل زنی میدان میدان بصیرت
1 0101چمن زنی تمامی چمن های سطح شهر
1 0102حاشیه زنی سطح شهر
1 0103علف کشی و سر گل زنی بلوار جمهوری
1 0104علف کشی و سر گل زنی میدان استقالل
1 0105علف کشی و سر گل زنی میدان آزادی
1 0106خاک ریزی و بستر سازی باغچه پشت شهرداری
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1 0107خاک ریزی و بستر سازی باغچه های میدان بصیرت
1 0108نخاله برداری میدان بصیرت
1 0109خشکه زنی درختان اکالیپتوس سطح شهر
1 1110خشکه زنی نهال های خشک شده سطح شهر
1 1111کاشت باند شمالی بلوار باهنر شرقی
1 1112کاشت باند شمالی بلوار جمهوری جلوی مسجد امام علی (ع)
1 1113کاشت میدان آپادانا
1 1114کاشت باغچه جلوی شهرداری
1 1115کاشت درخت عرعر در پارک کوهسار
1 1116کاشت لچکی جنوبی میدان شهید چمران
1 1117کاشت لچکی ورودی جاده قدیم ساوه
1 1118کاشت رفیوژ وسط بلوار باهنر شرقی در اطراف محل پرچم
1 1119کاشت لچکی بلوار عالمه مطهری از سمت میدان بصیرت
1 2120کاشت درخت و واکاری در پالک  45مجتمع باغ ویالیی
1 2121کاشت باغچه جلوی دفتر فضای سبز جنب مزار شهدا
1 2122کاشت لچکی جلوی دانشگاه آزاد اسالمی
1 2123علف کشی و تشتک زنی پارک فدک
1 2124سمپاشی کلیه درختان بوستان های سطح شهر
1 2125علف کشی و نخاله برداری جنگل مروارید و حمل نخاله مازاد تا دپو
1 2126تجهیــز و راه انــدازی کلیــه ســرویس هــای بهداشــتی بوســتان هــای ســطح
شــهر
1 2127علــف کشــی  ،تشــتک زنــی  ،خشــکه گیــری و نظافــت بوســتان هــای
محلــی بــه صــورت هفتگــی
1 2128علف کشی و نخاله برداری بلوار ستاره
1 2129علف کشی و تشتک زنی بوستان بینالود
1 3130علف کشی میدان امام خمینی ( ره)
1 3131نظافت و تشتک زنی بلوار چهار باغ بشهت
1 3132نظافت و تشتک زنی بلوار چهار باغ امام خمینی
1 3133نظافت و تشتک زنی بلوار امام خمینی (ره)
1 3134نظافــت  ،علــف کشــی و تشــتک زنــی بلــوار جمهــوری بانــد شــرقی حــد
فاصــل میــدان اســتقالل تــا آزادی
1 3135نظافت  ،علف کشی و تشتک زنی بلوار امام خمینی
1 3136علف کشی بلوار باهنر غربی
1 3137علف کشی پارک مسجد امام حسین و امام حسن
1 3138علــف کشــی و ســرگل زنــی و حــذف پاجــوش هــا و تنــه جــوش هــای
میــدان بصیــرت
1 3139چمن زنی و حاشیه زنی چمن های سطح شهر
1 4140علف کشی و سرگل زنی و حذف پاجوش و تنه جوش بلوار جمهوری
1 4141علف کشی و سرگل زنی میدان آزادی
1 4142علف کشی و سرگل زنی میدان استقالل
1 4143خاکریــزی و بســتر ســازی بانــد جنــوب بلــوار باهنــر حدفاصــل میــدان
آزادی تــا ورودی قدیــم پرنــد
1 4144خاکریزی و بستر سازی باغچه های میدان بصیرت
1 4145نخاله برداری میدان بصیرت
1 4146خشکه زنی درختان اکالیپتوس سطح شهر
1 4147خشکه زنی نهال های خشک شده سطح شهر
1 4148کاشت لچکی ورودی قدیم جاده ساوه
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1 4149علف کشی بلوار جمهوری-روبروی مسجد امام علی
1 5150علف کشی خیابان نقش جهان  1و 2و آپادانا
1 5151علف کشی و نظافت بلوار امام خمینی
1 5152حذف تنه جوش و پاجوش های بلوار مطهری
1 5153اجرای  3خط لوله آبیاری قطره ای در رفیوژ میانی بلوار مطهری
1 5154علــف کشی،تشــتک زنی،نظافت،حــذف تنــه جــوش و پاجــوش هــای
بوســتان کوهســار
1 5155علف کشی و تشتک زنی پارک فدک
1 5156سمپاشی درختان بوستان های شهری
1 5157علف کشی و نخاله برداری جنگل مروارید
1 5158تجهیز و راه اندازی کلیه سرویس های بهداشتی بوستانهای شهری
1 5159علــف کشی،تشــتک زنی،خشــکه گیــری و نظافــت بوســتانهای شــهری
بصــورت هفتگــی
1 6160علــف کشــی،نخاله بــرداری و حــذف پاجــوش هــای و تنــه جــوش هــای
بلــوار ســتاره
1 6161علــف کشــی و تشــتک زنــی و حــذف پاجــوش و تنــه جــوش بوســتان
بینالــود
1 6162علف کشی میدان امام خمینی
1 6163نظافت و تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش پارک بهشت
1 6164نظافت و تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش پارک غزال
1 6165نظافت و تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش پارک آزالیا
16166اجــرای طــرح اســتقبال از بهــار علــم و دانــش (نظافــت فضــای ســبز و کاشــت
گل و گیــاه در مــدارس)
1 6167تعمیر و ترمیم سیستم آبرسانی فضای سبز شهر

روند آبياري با تانکر به شرح ذيل :

.1
.2
.3
.4
.5

1ورودي شــهر از آالچيــق بانــد شــمالي ورودي تــا ميــدان بصيــرت  ،از ميــدان
بصيــرت تــا آزادي  ،دو طــرف خيابــان هــاي خورشــيد  ،ســتاره  ،آســمان ،
کوهپايــه  ،کوهســتان  ،ســرو  ،بــاران  ،آفتــاب  ،مهتــاب  ،آزاليــا  ،اقاقيــا  ،نــور .
2بلــوار هــاي شــهداي جنوبــي و شــمالي  ،عالمــه مطهــري  ،عالمــه طباطبائــي ،
چمــران .
3بوستان هاي مينا  ،نسترن  ،نيلوفر  ،ارکيده  ،بنفشه  ،سرو  ،گاليول  ،کوکب .
4نظــارت مســتمر مراحــل آبيــاري بــا تانکــر از ســاعت  6:30صبــح الي  20توســط
ناظريــن فضاي ســبز.
5آغاز طرح جهادي آبياري فضاي سبز شهر پرند با آب غير شرب توسط تانکر

تأسیسات و روشنایی شهر
.1
.2
.3
.4
.5

1طراحی نورپردازی مزار شهدا و ریز متره کردن تجهیزات مورد نیاز
2نورپــردازی المــان میــدان بصیــرت و نصــب  300متــر ریســه شــلنگی نــوری
بصــورت طــرح پرچــم ایــران
3تعمیــر تابلــو بــرق مربــوط بــه بــرج نوری هــای میــدان اســتقالل امــام خمینــی(ره)
پــارک کوهســار و راه انــدازی پروژکتورهــا
4راه انــدازی ریســه المپــی هــای نصــب شــده در سرتاســر بلــوار ســتاره جهــت
اســتقبال از ســال نــو
5رفــع نقــص و تجهیــز کلیــه امــور تاسیســاتی مربــوط بــه ســاختمان هــای مربوط
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بــه شهرداری(ســاختمان مرکزی-حمــل و نقل-خدمات شــهری)
6 .6گشــت زنــی شــبانه و ثبــت خاموشــی هــای ســطح شــهر و نامــه نــگاری بــا اداره
بــرق جهــت برطــرف کــردن خاموشــی هــا
7 .7عیب یابی و راه اندازی پمپ آب نمای موزیکال پارک کوهسار
8 .8تعمیــر و راه انــدازی تابلــو بــرق واقــع در ضلــع شــرقی پــارک فــدک و روشــن
شــدن چــراغ هــای روشــنایی پــارک
9 .9ساماندهی کابل های  3فاز درون تیرهای چراغ برق پارک کوهسار
1 010چــک کــردن کلیــه تابلوهــای بــرق واقــع در ســطح شــهر و بوســتان هــای
شــهری و رفــع عیــب هــای موجــود
1 111عیــب یابــی تابلــوی بــرق و فرمــان واقــع در موتورخانــه پــارک کوهســار و راه
انــدازی پمــپ آب نمــا و آبگیــری برکــه هــا
1 212اجرای ریسه شلنگی نوری در میدان استقالل
1 313انجام کلیه امور تأسیساتی در ساختمان شهرداری
1 414تجهیز و راه اندازی آب نمای انتهای بلوار چهار باغ
1 515سرویس کامل برج های نوری سطح شهر
1 616تجهیــز و راه انــدازی سیســتم روشــنایی مــزار شــهدا جهــت اســتقبال از
خاکســپاری شــهدای گمنــام
1 717راه اندای سیستم صوتی و روشنایی در مراسمات(روز پدر و جشن بادبادک ها)
1 818بررســی وضعیــت روشــنایی شــهر و مکاتبــه بــا اداره بــرق ربــاط کریــم جهــت
رفــع خاموشــی هــا
1 919نورپــردازی میادیــن اســتقالل،امام خمینــی و ســاختمان مرکــزی شــهرداری بــه
مناســبت نیمــه شــعبان
2020اجرای نورپردازی مقبره الشهدای پارک کوهسار
2121تعییــن خاموشــی هــای موجــود در ســطح شــهر و مکاتبــه بــا اداره بــرق جهــت
رفــع آنهــا
2222رفع خاموشی های بوستان ها و پارک های شهری
2323تهیه آنالیز نورپردازی المان میدان بصیرت
2424نورپردازی مقبره الشهدا
2525نصب و راه اندازی پایه چراغ های میدان امام خمینی(ره)
2626راه اندازی آبنمای میدان امام خمینی
2727راه اندازی و روشن کردن روشنایی مسیر خروج آتش نشانی
2828شروع بکار نصب پایه چراغ های واقع در میدان بصیرت
2929نصــب  7عــدد بــرج نــوری  12متــری بــا پروژکتورهــای کــم مصــرف در پــارک
کوهســار
3030آب گیری کردن از آب شیرین کن پارک فدک
3131انجام کلیه امور تأسیساتی و روشنایی در ساختمان های تابعه شهرداری
3232مشــخص نمــودن خاموشــی هــای ســطح شــهر و پیگیــری هــای الزم بــا اداره
بــرق جهــت رفــع خاموشــی هــا
3333رفع خاموشی های سطح شهر و بوستان های شهری
3434جانمایــی  9عــدد بــرج نــوری در بوســتان هــای محلــه ای و نقــاط خامــوش
شــهر
3535نور پردازی المان آزادی توسط اکیپ شهرداری
3636نصب و راه اندازی  22عدد پایه چراغ در میدان امام خمینی
3737نصب و راه اندازی سرچراغی حبابی بر روی پایه چراغ های بلوار جمهوری
3838نصب و راه اندازی وال واشرهای بر روی پایه چراغ های بلوار باهنر
3939انجام کلیه امور تأسیساتی و روشنایی ساختمان مرکزی شهرداری
4040پیگیری رفع خاموشی های خیابان ها و بلوارهای شهر از طریق اداره برق
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4141نورپردازی المان میدان بصیرت
4242نصــب  9عــدد بــرج نــوری  12متــری در بوســتانهای شــهری،ورودی قدیــم پرنــد
و پایانــه تاکســیرانی بــا پروژکتورهــای کــم مصــرف
4343تعمیر و بازسازی برج های نوری شهری
4444نصب وال واشرهای بر روی پایه چراغ های بلوار باهنر(ورودی شهر)
4545انجام کلیه امور تأسیساتی و روشنایی ساختمان مرکزی شهرداری

خـدمـات شـهـری
1 .1شستشوی جداول ،سطل های زباله و جداره های شهری
2 .2الیروبی و پاکسازی جوی ها و انهار شهری
3 .3رفع آب گرفتگی معابر و انهار در هنگام بارندگی
4 .4جمع آوری نخاله های موجود در سطح شهر
5 .5رفــت و روب معابــر شــهری و جمــع آوری زبالــه هــای ســطح شــهر توســط
ماشــین آالت مکانیــزه
6 .6بازگشایی کانال ها و انهار شهری از مصالح ساختمانی
7 .7پاکســازی معابــر و نظافــت شــهر در طــرح محلــه بــه محلــه بــه مناســبت
نزدیکــی مــاه مبــارک رمضــان
8 .8کمک به پاکسازی و هموار کردن مسیرهای در حال آسفالت
9 .9جمع آوری تصادفات و خارج کردن خودروها از بلوار
1 010تخلیه آب و فاضالب در تصفیه خانه فاضالب بلوار عالمه طباطبائی
1 111جمع آوری نخاله های فضای سبز از پارکها و معابر
1 212نظافت بازار روزهای غیر مجاز و تخریب آنها
1 313نظافت و جاروی خیابان های اصلی شهر توسط جاروی مکانیزه
1 414حمل نخاله های تخلیه شده غیر مجاز در پارکها
1 515شستشوی پایانه های سطح شهر
1 616پاک کردن نوشته های غیر مجاز بر روی دیوارهای سطح شهر
1 717صاف کردن نخاله های تخلیه شده در پارک کوهسار و هموار کردن آن
1 818صــاف کــردن و همــوار کــردن و جمــع آوری کــردن نخالــه هــا در مســیر جدیــد
بــازار دوشــنبه بــازار در میــدان اســتقالل
1 919نظافت و شستشوی مسیر راه پیمایی روز قدس
2020آماده سازی و نظافت و شستشوی محل برگزاری عید فطر
2121نظافت و جاروی خیابان ها و بلوارهای اصلی شهر توسط جاروی مکانیزه
2222اجــرای طــرح اســتقبال از بهــار علــم و دانــش بــه مناســبت بازگشــایی
مدارس(نظافــت ،شستشــو و کاشــت گل و گیــاه در باغچــه هــا و فضــای ســبز
مــدارس)
2323زنده گیری و اتالف سگ های ولگرد

گشت کنترل و نظارت ساختمانی
.1
.2
.3
.4

1ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز
2برخــورد قاطــع و تــوام بــا احتــرام بــه حقــوق شــهروندی در خصــوص ســاخت
تجــاری هــای غیــر مجــاز
3جلوگیری از احداث اضافه بنا در ساخت و سازهای دارای مجوز مسکونی
4برخورد الزم و با احترام نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی
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.5
.6
.7
.8

5انجام بازدید از ساختمانها جهت اخذ پایان کار
6همــکاری بــا واحدهــای مختلــف شــهرداری (ســد معبر،فضــای ســبز،عمران) در
انجــام امــور محولــه حســب دســتور معاونــت محتــرم خدمــات شــهری و فضــای
ســبز
7کنترل و گزارش تغییر کاربری های سطح شهر به شهردار محترم
8جلوگیری از احداث طبقات اضافه

زیباسازی
1 .1شروع رنگ آمیزی المان میدان بصیرت
2 .2رنگ آمیزی و غبار روبی مزار شهدای گمنام واقع در پارک کوهسار
3 .3رنگ آمیزی آالچیق های پارک کوهسار
4 .4رنگ آمیزی آبنمای ابتدای بلوار چهارباغ
5 .5آذین بندی شهر به مناسبت میالد امام علی علیه السالم
6 .6آنالیــز پــروژه رنــگ آمیــزی جــداول شــهری بــا اعتبــار  3/000/000/000ریــال
و ارســال الیحــه بــه شــورا جهــت ســیر مراحــل قانونــی
7 .7آنالیــز خریــد مبلمــان شــهری بــا اعتبــار  53/000/000/000ریــال و ارســال
الیحــه بــه شــورا جهــت ســیر مراحــل قانونــی
8 .8رنگ آمیزی المان میدان بصیرت
9 .9آذین بندی شهر به مناسبت میالد مهدی موعود
1 010اجرای مراسم نورافشانی به مناسبت نیمه شعبان
1 111رنگ آمیزی پارک کوهسار
1 212آذیــن بنــدی شــهر بــه مناســبت عیــد فطــر و ســیاه پــوش نمــودن شــهر بــه
مناســبت شــهادت حضــرت علــی (ع)
1 313اجرای مراسم نورافشانی به مناسبت عید فطر
1 414نصب کفپوش گرانولی و وسایل بازی پلی اتلینی برای پارک پرنیان
1 515رنــگ آمیــزی پایــه چــراغ هــای پارکی،آالچیــق هــا،درب و پنجــره هــای
ســرویس بهداشــتی،درب و پنجــره هــای  آب شــیرین کــن و فنــس زمیــن
ورزشــی پــارک فــدک
1 616سیاه پوش نمودن شهر به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)
1 717اجرای المان اهلل از جنس چلنیوم برای المان میدان بصیرت
1 818نصب کفپوش گرانولی و وسایل بازی پلی اتلینی برای پارک نسترن
1 919نصب  20عدد فرفره پارکی در میدان بصیرت و پارک کوهسار
2020رنگ آمیزی بوستانهای شهری شب بو و ختمی
2121نصب کفپوش گرانولی و وسایل بازی پلی اتلینی برای پارک گالیل
2222آغاز پالک کوبی منازل در فازهای صفر و یک و دو (نصب  10000پالک)
2323رنگ آمیزی بوستانهای شهری شب بو و ختمی
2424نصب کفپوش گرانولی و وسایل بازی پلی اتلینی برای پارک گالیل
2525آغاز پالک کوبی منازل در فازهای صفر و یک و دو (نصب  10000پالک)
2626رنگ آمیزی المان میدان بصیرت
2727آذین بندی شهر به مناسبت میالد مهدی موعود
2828اجرای مراسم نورافشانی به مناسبت نیمه شعبان
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سد معبر
1 .1ابــاغ اخطاریــه هــای کمیســیون بنــد  20مــاده  55قانــون شــهرداری هــا   
(واحــد هــای تجــاری خیابــان ســرو ،3میــدان ایمــان)،
2 .2رفع سد معبر فروشگاه جانبو
3 .3همکاری با واحد گشت کنترل و نظارت ساختمانی
4 .4رفع سد معبر میدان ایمان
5 .5رفع سد معبر و جمع آوری دستفروشان و میوه فروشان سطح شهر
6 .6حضور و همکاری در برگزاری و ساماندهی دوشنبه بازار
7 .7رفع سد معبر و جمع آوری دستفروشان و میوه فروشان سطح شهر
8 .8جمع آوری مشاغل مزاحم از سطح شهر
9 .9جمع آوری تابلوها و بنرهای تبلیغاتی غیرمجاز از سطح شهر  
1 010جمع آوری مشاغل مزاحم از سطح شهر
1 111همــکاری بــا واحدهــای مختلــف معاونــت خدمــات شــهری جهــت انجــام امــور
محولــه
1 212جانمایی کیوسک ها و دکه های سطح شهر
1 313ساماندهی و تمدید قرارداد شهربازی پارک فدک
1 414ساماندهی و نظارت بر پارکینگ دانشگاه آزاد اسالمی

مدیریت پسماند
مقدمه

دفــع و بازیافــت زبالــه یکــی از معضــات  جهــان امــروز خصوصـاً کشــورهای جهــان
ســوم ودرحــال توســعه اســت بســیاری از زبالــه هــای تولیــد شــده مثــل پســماند های
غــذا قابــل بازگشــت بــه چرخــه طبیعــت هســتند امــا برخــی از آنهــا ماننــد شیشــه و
پالســتیک تجزیــه نمــی شــوند و بعضــی دیگــر هــم مــدت زیــادی طــول مــی کشــد
تــا بــه چرخــه طبیعــت برگردنــد .روزانــه قریــب بــه 7500تــن زبالــه در شــهر تهــران
تولیــد مــی شــود کــه از ایــن میــزان حــدود  65درصــد زبالــه تــر اســت .درنتیجــه 35
درصــد زبالــه هــای تولیــدی در روز خشــک مــی باشــند.
یکــی از مســائلی کــه بســیاری ازکشــورهای  جهــان جــزء برنامــه هــای زباله خــود قرار
داده انــد تفکیــک زبالــه از مبــدا اســت .ایــن کار عــاوه بــر رعایــت اصــول بهداشــتی
منجــر بــه ســامت کاالهــای تولیــده از مــواد بازیافتــی هــم مــی شود.ازســوی دیگــر
بــا انجــام ایــن کار بخــش زیــادی از هزینــه هــای جمــع آوری و ســاماندهی زبالــه
حــذف مــی شــود.برای دســتیابی بــه ایــن هــدف و نهادینــه کــردن ایــن فرهنــگ در
میــان شــهروندان مؤثرتریــن راه  آمــوزش تفکیــک مــی باشــد .

اقدامات انجام شده :

-1جانمایی  ،استقرار و رنگ آمیزی  4دستگاه غرفه بازیافت در سطح شهر
-2پیگیری جهت تجهیز کارگاه
-3همســان ســازی البســه وماشــین آالت جمــع آوری پســماند خشــک مأموریــن
بازیافــت
-4جمــع آوری روزانه1200کیلــو گــرم (بــه طــور میانگین)پســماند خشــک از قبیــل
آهــن آالت  ،پالســتیک،کاغذ  ،نــان خشــک از ســطح شــهر توســط مأموریــن بازیافــت
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مســتقر در ســطح شــهر
-5جلوگیــری از تــردد وســایل نقلیــه غیــر مجــاز جمــع آوری پســماند خشــک در
ســطح شــهر
-6نصــب بنــر و توزیــع بروشــور جهــت ارتقــاء فرهنــگ تفکیــک از مبــداء در اعیــاد
ملــی و مذهبــی در بیــن شــهروندان و بــا بازگشــائی مــدارس در بیــن دانــش آمــوزان
-7آمــوزش تفکیــک از مبــداء بــه دانــش آمــوزان پیــش دبســتانی شــهر پرنــد و اهــداء
جوایــز بــه دانــش آمــوزان برتــر
-8بازدید روزانه از غرفه های بازیافت توسط مسئول غرفه های بازیافت
-9آموزش متصدیان غرفه های بازیافت در امر بازیافت وتفکیک از مبداء
-10آموزش متصدیان غرفه در امر تکریم ارباب رجوع
-11تهیه لباس فرم و کارت شناسایی متصدیان غرفه بازیافت
-12توزیع مواد شوینده و وجه نقد در بین شهروندان درقبال دریافت پسماند خشک
-13توزیــع لــوازم بــازی وکتــاب داســتان در غرفــه هــای بازیافــت بــرای تشــویق
کــودکان بــه امــر تفکیــک پســماند از مبــداء
-14توزیع کیسه های تفکیک رایگان به شهروندان
-15توزیع باکس های های تفکیک پسماند در مدارس شهر پرند
-16همــکاری بــا خیریــه ره پویــان نبــی اکــرم (ص)وکمــک بــه نیازمنــدان تحــت
پوشــش
-17اجــرای برنامــه آموزشــی در روز ملــی زمیــن پــاک و اهــدا جوایــز بــه دانــش
آمــوزان
-18اجــرای برنامــه آموزشــی در روز جهانــی محیــط زیســت و برگــزاری مســابقه بــا
موضــوع تفکیــک از مبــدا و اهــدا جوایــز بــه نفــرات برتــر

برنامه های در دست اقدام
1 .1آمــوزش تفکیــک از مبــدا بــه دانــش آمــوزان شــهر پرنــد در تمامــی مقاطــع
تحصیلــی واهــداء جوایــز بــه دانــش آمــوزان برتــر
2 .2تهیــه فیلــم واســاید در رابطــه بــا طــرح مــورد نظــر و اســتفاده ازآنهــا در     
طــرح هــای آموزشــی
3 .3ترتیــب دادن ســمینار وکارگاههــای آموزشــی بــرای شــهروندان و ایراد ســخنرانی
درمــورد طــرح تفکیــک از مبــداء و اجــرای برنامــه هــای تئاتــر ویامیــان پــرده
در رابطــه بــا ایــن طــرح
4 .4ایجــاد نمایشــگاههای کوچکــی جهــت ارائــه کارهــای افــراد مختلــف ماننــد
طراحــی
5 .5روزنامه دیواری .صنایع دستی با استفاده از مواد دور ریختنی
6 .6اجــرای نمایشــهای عروســکی بــرای مقاطــع ســنی پاییــن در رابطــه بــا ایــن
طــرح
7 .7ارائــه فرمهــای عضویــت وگرایــش دادن مخاطبیــن بــه ســوی همــکاری بــا طــرح
تفکیــک از مبــداء ارائــه تقدیرنامــه بــه افــراد فعــال در ایــن طــرح
8 .8تهیــه لیســتی بــه نــام لیســت ســبز کــه اســامی افــراد فعــال در زمینــه تفکیــک
مــواد در آن ثبــت شــده و بــه اطــاع عمــوم رســاندن آن
9 .9اجــرای طــرح چهــره بــه چهــره در درب منــازل (جهــت آمــوزش تفکیــک
پســماند از مبــدا درمنــازل)
1 010غرفه شماره 1فاز صفر میدان نقش جهان
1 111غرفه شماره -2فاز دو خیابان آسمان کوچه کیهان
1 212غرفه شماره -3فاز دو میدان ایمان
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1 313غرفه شماره -4فاز دو روبه روی بانک ملی
1 414برنامه روز جهانی محیط زیست
1 515برنامه آموزش پسماند روز دختر.پارک فدک

ساماندهی مشاغل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1جمع آوری مشاغل مزاحم از سطح شهر
2بازدید و نظارت بر کیوسک های پسماند خشک
3بازدید و نظارت بر بازار روزهای میوه و تره بار شاهد،ایمان و ستاره
4جانمایی کیوسک ها و دکه های سطح شهر و ساماندهی آنان
5ساماندهی و تمدید قرارداد شهربازی بوستان فدک
6جمع آوری دکه های خالی از سطح شهر
7ساماندهی و نظارت بر پارکینگ دانشگاه آزاد اسالمی
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معاونت معماری و شهرسازی شهرداری پرند
زیر مجموعه ها:
)1واحد معماری و شهرسازی
)2امالک
)3اجرائیات
)4کمیسیون ماده صد
)5کمیسیون ماده پنج

طــرح هــاي جامــع و تفصيلــي شــهرها بــه منظــور ايجــاد زمينــه بــراي بهــره وري مناســب از ظرفيتهــاي شــهري متناســب بــا نيــاز
ســاكنين آن برنامــه ريــزي و طــرح ريــزي مــي شــوند ،شــکل ظاهــری شــهر و میــزان تحقــق طــرح هــای مذکــور ،نمــود خارجــی
فعالیــت هــای حــوزه معمــاری و شهرســازی مــی باشــد .در واقــع حــوزه معمــاری و شهرســازی قلــب تپنــده شــهرداری بــوده کــه ضمــن
درآمدزایــی مــی بایســت حافــظ شــکل فیزیکــی و کالبــد شــهر بــا رعایــت ضوابــط شهرســازی نیــز باشــد .ایــن حــوزه در راســتای
شــفاف ســازی عملکــرد بــا سیســتم اتوماســیون شــهری امــور محولــه را انجــام مــی دهــد کــه در ایــن حالــت تمامــی واحدهــای
اجرایــی(از طریــق نــرم افــزار) و نیــز شــهروندان محتــرم (از طریــق دســتگاه فینگرتــاچ موجــود در واحــد) مــی تواننــد از طریــق شــبکه
شــهرداری ،پرونــده هــا را پیگیــری نماینــد.

رئوس اهداف و وظایف معاونت معماری و شهرسازی
حوزه شهرسازی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1تهیه طرح های شهری و نظارت بر اجرای دقیق آنها
2تعییــن محــدوده قانونــی وحریــم شــهر و پیشــنهاد آن بــه مقامــات مســئول و پاســخ کلیــه اســتعالم هــای رســیده مربــوط بــه
محــدوده قانونــی وحریــم شــهرها
3شرکت در کلیه جلسات کمیته فنی وکارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی
4شرکت در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج و جلسه اصلی آن
5برگــزاری جلســه ی کمیتــه فنــی وکارگــروه تخصصــی مســکن و شهرســازی در خصــوص بررســی مغایرتهــای اساســی وغیــر
اساســی طــرح جامــع شــهر و طرحهــای تولیــدی صنعتــی واقــع در حریــم شــهر
6بررسی و تأیید طرح های آماده سازی داخل محدوده قانونی شهر
 7بررسی و تایید نقشه های کلیه فضاهای شهری و ساختمانهای اداری و نظارت بر اجرای صحیح آنها
 8پاسخ الزم به کلیه نامه های اداری و درخواست های مردمی ارجاعی به واحد شهرسازی
 9بررسی پروژه های مطالعاتی شهرداری در ارتباط با احداث پارک و فضای سبز

حوزه اجرائیات:

تنظيم اخطاريه و ابالغ آن به مالكين متخلف ساختمانی
اجراي حكم پرونده هاي تخريبي و اعاده وضع به حالت سابق
هماهنگي با واحدهاي مرتبط جهت اجراي حكم (حراست ،اجرائيات  ،بازيافت  ،موتوري ) ... ،
اجراي حكم پرونده هاي ماده  ( 55پلمپ) با هماهنگي مسئول حراست
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حوزه كميسيون ماده صد
تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد جهت ارجاع پرونده های دارای تخلف ساختمانی
حوزه امالک

 -1ارزيابــي جهــت تحصيــل حريــم و تكميــل پرونــده خريــد امالكــي كــه در طــرح توســعه معابــر و يــا در مســير طرحهــاي مــورد نظــر
شــهرداري قــرار مــي گيــرد
-2بررســي و ارزيابــي و كارشناســي اراضــي و امــاك مــورد معاملــه شــهرداري اعــم از خريــد و فــروش و اجــاره و اســتجاره و تهيــه
فهرســتهاي مــورد نيــاز هــر طــرح
 -3انجام امور مقدماتي اجراي طرحهاي مصوب شهرداري طبق قانون و آيين نامه هاي مربوطه
 -4ثبت دفاتر امالك و اراضي شهرداري و تغيييرات آن طبق دستورالعملهاي صادره
 -5اقــدام بــه ثبــت اراضــي متعلــق بــه شــهرداري از قبيــل مســيلها و خندقهــا و بلــوار اراضــي بــا معــارض و بــا صاحــب و نظايــر
آن بــه طوركلــي تثبيــت مالكيــت شــهرداري بــه امــاك و مســتحدثات متعلقــه باتوجــه بــه قوانيــن ومقــررات جاريــه بــا هماهنگــي و
همــكاري واحــد حقوقــي
 -6اقدام به انجام كليه معامالت ملكي شهرداري در دفاتر اسناد رسمي
-7صورت برداري و نگهداري امالك و اراضي متروكه و مسيلها با همكاري واحدهاي مسئول شهرداري
 -8همكاري و هماهنگي الزم با واحد حقوقي و انجام امورات جاري
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معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند
واحد های مرتبط با معاونت فرهنگی و اجتماعی:
-1روابط عمومی
-2امور بانوان
-3امور ورزش
-4امور سالمت
-5امور رسانه
امــروزه برنامــه ریــزی امــور فرهنگــی و ســرمایه گــذاری در بخــش فرهنگــی و اجتماعــی در جامعــه نقــش بســیار مهــم تــری در مقایســه
بــا ســرمایه عمرانــی و اجرایــی در شــهرها ایفــا مــی کنــد و ثابــت شــده اســت کــه در نظــام مدیریــت شــهری ،هــر چــه ســرمایه
فرهنگــی و اجتماعــی افزایــش یابــد ،موجــب کاهــش هزینــه هــای اجرایــی و عمرانــی نیــز خواهــد شــد.
در همیــن راســتا بــر اســاس مــاده 55قانــون شــهرداری هــا برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری در حــوزه مســایل اجتماعــی ،فرهنگــی و
هنــری ،اســتفاده از مشــارکت جوانــان و نخبــگان از جملــه وظایــف ذاتــی شــهرداری هــا محســوب مــی شــود و معاونــت اجتماعــی و
فرهنگــی شــهرداری پرنــد ســعی کــرده اســت در ایــن راســتا قــدم بــردارد.
از جملــه اهــداف ایــن معاونــت ،تقویــت ابعــاد فرهنگــی فعالیتهــای جــاری شــهرداری ،تــاش در تغییــر نگــرش ســنتی در اداره امــور
شــهری وهمــکاری و تعامــل بــا دیگرمســئوالن فرهنگــی شــهر و شهرســتان بــرای رســیدن بــه اهــداف فرهنگــی و اجتماعــی اســت.
يکــي از رســالتهاي تشــکيل معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي تغييــر نگــرش مديريــت شــهري نســبت بــه شــهر و شــهروند اســت .در
ايــن نگــرش شــهر تنهــا يــک کالبــد فيزيکــي شــامل خيابــان ،ســاختمان ،پــارک ،پــل و غيــره نيســت بلکــه شــهر يــک موجــود زنــده
و پوياســت کــه در واقــع فرهنــگ روح آن بــه شــمار مــي آيــد.از ســوي ديگــر پيچيــده شــدن مناســبات شــهر و شــهروندان ،ضــرورت
ارتقــاء فرهنــگ شهرنشــيني را بيــش از پيــش آشــکار مــي کنــد .لــذا حضــور شــهرداري هــا در عرصــه هــاي اجتماعــي و فرهنگــي
جــزء الينفــک وظايــف آنهــا تلقــي مــي گــرد
رئوس اهداف و وظايف معاونت فرهنگی و اجتماعی عبارتند از:
 -1دريافــت برنامههــا و سياســتهاي كالن شــهرداري در ارتبــاط بــا امــور فرهنگــي و اجتماعــي و برنامهريــزي جهــت اجــراي آنهــا در
ســطح شــهر و ابــاغ بــه واحدهــاي تحــت سرپرســتي و ســاير واحدهــاي ذيربــط. .
 -2انجــام اقدامــات الزم بــه منظــور بررســي مســائلاجتماعــي و مشــکالت فرهنگــی ،باالخــص چگونگــي گــذران اوقــاتفراغــت و
اســتفاده از نبــوغ فکــری شــهروندان.
 -3انجام اقدامات الزم به منظور بررسي و اعالم نيازهاي منطقه در زمينه فضاهاي آموزشي ،فرهنگي ،ورزشي و كتابخانه.
 -4اداره امــور فرهنگســراها ،خانههــاي فرهنــگ و ســاير اماكــن فرهنگــي ،آموزشــي و تفريحــي شــهرداري در ســطح منطقــه بــا
هماهنگــي ســاير ارگانهــاي ذيربــط.
 -5كمك به برگزاري مراسم مذهبي و ملي دراماكن عمومي در سطح شهر.
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 -6تشريك مساعي با ارگانهاي ذيربط در ارتقای سطح فرهنگی شهروندان.
 -7برگــزاري برنامههــاي فرهنگــي از قبيــل جشــنوارهها و مســابقات ورزشــي ،فرهنگــي ،هنــري و نمايشــگاهها و ســمينارهاي
منطقــهاي در چارچــوب دســتورالعملهاي ابالغــي.
 -8افزايش نگرش مثبت شهروندان نسبت به فعاليت هاي شهردار
 -9ارتقاء ورزش همگاني و غني سازي اوقات فراغت
 -10تقويت ارتباطات و نظام اطالع رساني شهري
 -11ارائــه آموزشهــاي شــهروندي در موضوعــات روابــط و مناســبات اجتماعــي ،حقوقــي ،تكاليــف شــهروندي ،مهارتهــاي زندگــي،
نظــم و انضبــاط اجتماعــي ،بهداشــت و محيــط زيســت
 -12جلب مشاركت موسسات خيريه ،مساجد و هيأت هاي مذهبي در راستاي تأمين معنويت شهروندان و اهداف مديريت شهری
 -13جلب مشاركت درون سازماني در راستاي تأمين اهداف مديريت شهري
 -14انجــام ســاير وظايــف مرتبــط بــا فعاليتهــاي اجتماعــي و فرهنگــي مطابــق قانــون و دســتورات ابالغــی و تشــکل و پژوهشــکده هــا،
نخبــگان جــوان در ســطح شــهر و هماهنگــی بــا ارگانهــای تابــع
 -15اهتمام به ترویج ارزشهای دینی و اخالقی و نهادینه کردن فرهنگ و روحیه انقالبی
 -16نیاز سنجی ،برنامه ریزی و مدیریت برنامه های فرهنگی و تفریحی کارکنان شهرداری
 -17توانمند سازی و ترغیب جوانان و نوجوانان در عرصه مشارکت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
-18فرهنگ سازی در سطح شهر برای ارتقاء کیفیت مدیریت شهری و مشارکت مردم.
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امور رسانه

1 .1تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از مراســم هــاي برگــزار شــده جهــت                  
بهــره بــرداری در ســايت شــهرداري ،نشــريات محلــي  ،رســانه هــا و ســايتهاي
خبــري و تحليلــي کــه ميانگيــن درج ايــن خبرهــا در ســايت شــهرداري  70خبــر
در مــاه اســت.
2 .2تهیه عکس و گزارش خبری از برگزاري جشن ميالد کوثر
3 .3تهیه عکس و گزارش خبری از غربالگري فشار و قند خون در شهر پرند
4 .4تهیــه عکــس و گــزارش خبــری از نشســت فرمانــدار ربــاط کريــم بــا بانــوان
فرهيختــه بــه مناســبت روز زن
5 .5تهیــه عکــس و گــزارش خبــری از طــرح جمــع آوري نخالــه و پاکســازي        
زميــن هــاي خالــي ســطح شــهر پرنــد
6 .6تهیه عکس و گزارش خبری افتتاح اولين مرکز نيکوکاري در شهر پرند
7 .7تهیــه عکــس و گــزارش خبــری جشــنواره پــرواز بادبــادک هــا بــه مناســبت روز
جهانــي زميــن پــاک
8 .8تهیه عکس و گزارش خبری جشنواره غذای بانوان شهر پرند
9 .9تهیه عکس و گزارش خبری اردوي يک روزه قم 1394/3/28
1 010تهيه عکس و گزارش خبری از احداث اولين شهربازي مکانیزه پرند
1 111پيگيــري و چــاپ خبــر و مصاحبــه هــاي مربــوط بــه شــهر پرنــد در نشــريه
شــهرآوا اســتانداري تهــران
1 212تهيه عکس و گزارش خبری از جمع آوري بازارهاي موقت در سطح شهر
1 313برنامــه ريــزي و هماهنگــي حضــور شــهردار ،معاونــان و مديران ارشــد شــهرداري
بــه همــراه اعضــاي شــورا در بازديــد از مســاجد و مالقــات بــا شــهروندان در مــاه
مبــارک رمضان
1 414همــکاري بــا تحریریــه نشــريه ویــژه عمرانــی اســتان تهــران شــهرآوا جهــت درج
اخبــار و گزارشــات شــهرداري
1 515تهيه عکس و گزارش خبری از مراسم وفات حضرت خديجه (س)
1 616تهيــه گــزارش عملکــرد هفتگــي بنــا بــه درخواســت اداره بازرســي شــهرداری
پرنــد
1 717بررســي ســايت هــاي خبرگــزاري جهــت اخبــار شــهر پرنــد و انعــکاس بــه دفتــر
شهردار
1 818تهیــه دو گــزارش عملکــرد ســه ماهــه جهــت ارائــه بــه شــوراي اســامی شــهر
پرنــد
1 919هماهنگــي و برنامــه ريــزي بــا امــام جماعــت مســجد بــاب الحوائــج جهــت
بازديــد شــهردار و معاونــان و مالقــات بــا مــردم و حضــور درضيافــت افطــار
2020تهيــه آرشــيو عکــس و اخبــار شــش ماهــه ســال  94جهــت ارائــه بــه شــوراي
اســامی شــهر پرنــد
2121تهيه عکس و گزارش خبری از مراسم روز قدس
2222تهيه عکس و گزارش خبری از بازارچه خيريه پارک فدک
2323انتخــاب عکــس از آرشــيو جهــت ارســال بــه فرمانــداري ربــاط کريــم ،حــوزه
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مقاومــت بســیج پرنــد
2424معرفــی شــهر پرنــد بــه عنــوان  5شــهر برتــر و انتشــار آن در نشــریه ویــژه
عمرانــی اســتان تهــران شــهر آوا
2525توزيــع نشــريات محلــي در تمــام واحدهــاي شــهرداري و در دســترس قــرار دادن
ايــن نشــريات بــراي مطالعــه شــهروندان و مراجعيــن شــهرداري
2626نصــب بريــده جرايــد و نشــريات اخبــار مربــوط بــه شــهرداري در تابلــو           
اطــاع رســاني  ســاختمان شــهرداری
2727پيگيــري مســائل مربــوط بــه موسســات خيريــه جهــت برپایــی غرفــه و           
جمــع آوري فطريــه در روز عيــد فطــر
2828ارســال عکــس و خبــر پــارک نقــش جهــان بــه ســردبير باشــگاه خبرنــگاران
جــوان جهــت درج در ســايت ايــن خبرگــزاري
2929تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از بازارچــه کار آفرينــي مربــوط بــه امــور بانــوان
در پــارک فــدک
3030برنامــه ريــزي و برگــزاري مراســم پــر فیــض زيــارت عاشــورا هــر هفتــه صبــح
پنــج شــنبه هــا در نمازخانــه شــهرداري
3131هماهنگــي بــا روابــط عمومــي فرمانــداري ربــاط کريــم جهــت مقدمــات ســفر
کاروان هيئــت دولــت و رئیــس جمهــور بــه ایــن منطقــه
3232تهيه عکس وگزارش خبری از برگزاري همايش تغذیه با شیر مادر
3333ارســال عکــس و گــزارش خبــری از اقدامــات شــهرداري بــراي درج در         
روزنامــه هــای محلــی
3434تهيه عکس و گزارش خبری از مسابقات ورزشي شهرداري
3535تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از مراســم اســتقبال کارکنــان شــهرداري و
شــهروندان پرنــد از کاروان رئیــس جمهــور در شهرســتان اسالمشــهر
3636تهيه عکس و گزارش خبری از ساختمان جديد دادگستري در شهر پرند
3737تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از مراســم کلنــگ زنــي ســاختمان جديــد
شــهرداري
3838تهيــه عکــس و گــزارش تصويــري از نصــب چــراغ راهنمايــي و تابلوهــاي صليبــي
راهنمــا مقابــل دانشــگاه آزاد اســامی شــهر پرنــد
3939دعــوت از خبرنــگاران و برگــزاری مراســم تجليــل از اصحــاب رســانه در روز
خبرنــگار و تهیــه عکــس و گــزارش خبــری از ایــن مراســم
4040تهيه عکس و گزارش خبری از برگزاري کالس خوشنويسي در شهرداري
4141تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از برگــزاري کالســهاي درس اخــاق ســه
شــنبه هــا بعــد از نمــاز ظهــر و عصــر بــا ســخنرانی حــاج آقــا ســلطاني رئیــس
کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی شــهر پرنــد
4242تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از المانهــاي شــهر و نصــب فرفــره هــا در ميــدان
بصيــرت و پــارک کوهســار
4343اطــاع رســانی و تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از برگــزاري مالقــات مردمــی
بــا شــهردار در ســه شــنبه هــای هــر هفتــه
4444هماهنگــي بــا خبرنــگار مجلــس و برنامــه ريــزي جهــت اعــزام خبرنــگاران ،
مديــران روابــط عمومــي و فرهنگــي شــهر پرنــد بــه خانــه ملــت و مالقــات بــا
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نماينــدگان مجلــس شــوراي اســامي
4545تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از مراســم توديــع و معارفــه رئيــس دانشــگاه
پيــام نــور شــهر پرنــد
4646تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از مراســم تشــييع شــهيد مدافــع حــرم در
شهرســتان ربــاط کريــم
4747تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از مراســم افتتاحيــه مســکن مهــر شــهر جديــد
پرنــد
4848تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از راه انــدازي اوليــن چــراغ راهنمايــي هوشــمند
در شــهر پرنــد
4949تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از جشــن ميــاد امــام رضــا(ع) در شــهرک
آفتــاب پرنــد
5050ارســال اخبــار مهــم شــهرداری بــه ايميــل اســتانداري تهــران جهــت درج در
ســایت اطــاع رســانی اســتانداری تهــران
5151تهيه عکس و گزارش خبری از تأسيس دفتر انجمن خوشنويسان در پرند
5252تهيــه عکــس و گــزارش خبــری از اعــزام بانــوان ورزشــکار بــه پــارک بانــوان
تهــران در قالــب تــور يکــروزه
5353تهيــه گــزارش تصویــری از مراحــل نصــب کــف پــوش در زميــن بــازي کــودکان
پــارک گاليــل

امور سالمت

1 .1توزیــع کيســه پارچــه اي و پاکــت کاغــذي بيــن شــهروندان بــه مناســبت روز
جهانــی بــدون نایلکــس
2 .2برگزاری همایش تغذیه با شیر مادر در پارک فدک
3 .3برگــزاري ايســتگاه ســامت و تندرســتي و ارائــه خدماتي نظير مشــاوره پزشــکي،
تســت قندخون ،تســت فشــارخون ،مشــاوره روانشناســي ،مشــاوره غذاي ســالم و
مشــاره تــرک اعتيــاد به شــهروندان
4 .4ارائــه کتــب مرتبــط معرفــی ايروبيــک ،فيتربــال ،پيالتــس ،تمرينــات ثبــات
دهنــده مرکــزي و تمرينــات ترکيبــي بــه شــهروندان
5 .5ارائــه بســته هــای آموزشــي در حــوزه ســامت از جملــه کتــب ورزشــي ،کتــب
مرتبــط بــا تــرک اعتيــاد ،کتــب روانشناســي و ديگــر کتــب مربــوط بــه ســامت
بــه شــهروندان
6 .6حمايــت از انجمــن هــاي خيريــه جهــت جمــع آوري اعانــه هــاي مردمــي بــراي
درمــان و کمــک بــه بيمــاري هــاي خــاص
7 .7ارائــه بســته هــای آموزشــي ترويــج فرهنــگ اســتفاده از غــذاي ســالم بــه جــاي
فســت فودهــا
8 .8نصب تابلو اعالنات سالمت در ساختمان شهرداري پرند
9 .9نصب بنر و پالکاردهاي بهداشتي  تغذيه اي در سطح شهر
1 010نصب بنر با شعار روز جهاني مبارزه با مواد مخدر در سطح شهر
1 111نصب بنر پيشگيري از آنفلوانزاي مرغي پرندگان در سطح شهر
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طراحي و چاپ بنرهاي ملی و مذهبی

 4فروردین شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها
 12فروردين روز جمهوري اسالمي ايران
 13فروردین روز طبيعت
 18فروردين روز جهاني بهداشت
 21فروردین والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها و روز زن
 29فروردين روز ارتش جمهوري اسالمي ايران
 31فروردین والدت امام محمد باقر عليه السالم
 2اردیبهشت روز تشکيل سپاه پاسداران
 5اردیبهشت روز زمين پاک
 9اردیبهشت والدت امام محمد تقي عليه السالم
 9اردیبهشت روز شورا
 10ارديبهشت روز ملي خليج فارس
 11اردیبهشت روز کارگر
 12اردیبهشت شهادت استاد مرتضي مطهري و روز معلم
 12اردیبهشت ميالد حضرت علي (ع) و روز پدر
 14اردیبهشت وفات حضرت زينب (س)
 24اردیبهشت شهادت امام موسی کاظم عليه السالم
 26اردیبهشت مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
 1خرداد والدت ساالر شهيدان ،امام حسين عليه السالم و روز پاسدار
 2خرداد والدت ابوالفضل العباس عليه السالم و روز جانباز
 3خرداد روز فتح خرمشهر در عمليات بيت المقدس و روز مقاومت ،ايثار و پيروزي
 3خرداد والدت امام زين العابدين عليه السالم
 9خرداد والدت حضرت علي اکبر عليه السالم و روز جوان
 13خرداد والدت حضرت قائم عجل اهلل تعالي فرجه شریف
 14خرداد رحلت حضرت امام خميني (ره)
 15خرداد قيام  15خرداد
 15خرداد روز جهاني محيط زيست
 1تير روز اصناف
 3تير مبارزه با آنفوالنزاي مرغي
  5تير روز جهاني مبارزه با مواد مخدر
  6تير وفات حضرت خديجه سالم ااهلل عليها
 7تير شهادت آيت اهلل دکتر بهشتي و روز قوه قضاييه
 11تير والدت امام حسن مجتبي عليه السالم
 14تير روز قلم
 14تير شب قدر
 15تير ضربت خوردن حضرت علي عليه السالم
 17تير شهادت حضرت علي عليه السالم
 18تير شب قدر
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 19تير روز جهاني قدس
 21تير روز جهاني بدون نايلکس
 21تير روز عفاف و حجاب
 27تير عيد سعيد فطر
 28تير تعطيل به مناسبت عيد سعيد فطر
  8مرداد روز جهاني تغذيه با شير مادر
 10مرداد جشن هسته اي فرمانداري رباط کريم
 12مرداد ايستگاه هسته اي
 15مرداد ستاد استقبال از رياست محترم جمهوري
 17مرداد روز خبرنگار
 20مرداد شهادت امام جعفر صادق عليه السالم
 25مرداد والدت حضرت معصومه سالم اهلل عليها و روز دختر
 26مرداد سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی
 30مرداد روز جهاني مساجد
 1شهريور روز بزرگداشت ابوعلي سينا و روز پزشک
 2شهريور آغاز هفته دولت
 4شهريور روز کارمند
 4شهريور والدت امام رضا عليه السالم
 15شهريور تبريک انتخابات هيئت رئيسه شوراي اسالمي شهر پرند
 17شهريور قيام  17شهريور
 19شهريور وفات آيت اهلل سيد محمود طالقاني اولين امام جمعه تهران
 21شهريور روز سينما
 23شهريور شهادت امام محمد تقي عليه السالم
 24شهريور سالروز ازدواج حضرت علي(ع) با حضرت فاطمه(س)
 27شهريور روز شعر و ادب پارسي و روز بزرگداشت استاد شهريار
 30شهريور شهادت امام محمد باقر عليه السالم
 31شهريور آغاز هفته دفاع مقدس
اطالعيه ايستگاه هاي ورزش صبحگاهي
اطالعيه خريد و فروش غير مجاز امالک و زمين هاي مسکوني ،تجاري ،اداري
همايش بزرگ مداحين و شعراي آئيني
دعاي ماه مبارک رمضان
بنرهاي اتوبوس ها و شعارهاي کاروان ارتحال امام خميني(ره)
بنرهاي تسليت به همکاران  
بنرهــاي ملــي ،مذهبــي و اطــاع رســاني و ارســال پيامــک انبــوه (بــه طــور ميانگيــن
 15000نفــر)
شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها
اطالعيه ايستگاه هاي ورزش صبحگاهي
نور افشاني ميالد منجي عالم بشريت
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امور بانوان

1 .1مشارکت در برپایی جشن میالد کوثر
2 .2تدوين برنامه ساالنه امور بانوان
3 .3برگــزاري کمپيــن ســامت شــهر پرنــد بــه مناســبت هفتــه ســامت و اســتقرار
ایســتگاه ســامت  روبــروی مســجد امــام حســن مجتبــی(ع)
4 .4حضــور در نشســت فرمانــداری ربــاط کريــم بــا بانــوان فرهيختــه بــه مناســبت
روز زن
5 .5برگــزاري جلســه تعامــل بــا اعضــاي کارگــروه فرهنگــي خواهــران یکــی از هیــأت
مذهبــی شــهر پرنــد در ســالن جلســات شــورای شــهر
6 .6مذاکــره بــا بانــوان شــاغل در اداره بــراي ارائــه نظــرات و مشــکالت آنها و بررســي
راهکارهای مناســب
7 .7برگزاري جلسه هم انديشي مديران و مربيان بيست مرکز پيش دبستاني
8 .8برگزاری جشنواره روز جهانی زمین پاک در پارک کوهسار
9 .9برگزاري جشنواره غذای بانوان شهر پرند در محوطه مسجد باب الحوائج
1 010آموزش تغذيه و غربالگري فشار و قند خون در شهر پرند
1 111انجــام هماهنگــي هــاي الزم جهــت بازديــد مســئوالن و کارکنــان شــهرداري از
قلعــه ســنگي پرنــد بــه مناســبت روز میــراث فرهنگــی و گردشــگری
1 212برگزاري جلسات ديدار و گفت و گو با مراجعين (زنان سرپرست خانوار)
1 313مذاکره با مديران موسسات خيريه شهر در محل مراکز خيريه
1 414مذاکره با کارآفرين برتر استان تهران در محل کارگاه
1 515شرکت در جلسه اتاق فکر اداره محيط زيست شهرستان رباط کریم
1 616برگزاري کارگاه مشاوره و روان شناسي ويژه زنان سرپرست خانوار
1 717برگزاري مسابقه آمادگي جسماني بانوان شاغل در شهرداري
1 818بازديــد از منــزل  23نفــر از زنــان بــي سرپرســت در خصــوص مســاعدت از
طريــق مــاده  17قانــون شــهرداریها
1 919برگــزاري ويــژه برنامــه « در ســوگ مــادر امــت » همزمــان بــا شــب وفــات
حضــرت خديجــه (س) در مســجد امــام علــي (ع)
2020مکاتبــه بــا شــهردار بــه مناســبت آغــاز مــاه مبــارک رمضــان جهــت دريافــت
ارزاق ضــروري زنــان سرپرســت خانــوار
2121ارســال گــزارش عملکــرد امــور بانــوان بــه صــورت ماهیانــه بــه فرمانــداري
محتــرم شهرســتان ربــاط کريــم
2222ارســال بانــک اطالعــات بانــوان کارآفريــن شــهر پرنــد بــه فرمانــداري محتــرم
شهرســتان ربــاط کريــم
2323تهيــه و تحويــل  20عــدد بليــط ويــژه زنــان سرپرســت خانــوار و ايتــام بــراي
تماشــاي تئاتــر «توبــه نميکنــم» در جشــنواره رمضانــي بــرج ميــاد تهــران
2424گفتگــو بــا مديــر يکــي از کارگاهــاي خياطــي شــهر پرنــد و معرفــي برخــي از
زنــان سرپرســت خانــوار جهــت اشــتغال در ایــن کارگاه
2525مذاکــره بــا مديــر گــروه توليــد کننــدگان پوشــاک در پرنــد ،جهــت معرفــي
برخــي از زنــان سرپرســت خانــوار جهــت اشــتغال در ایــن تولیــدی
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2626برگزاری جلسه با زنان سرپرست خانوار و توانمند در زمينه هنر خياطي
2727مذاکــره بــا کارآفريــن برتــر اســتان تهــران در خصــوص اشــتغال زایــی بانــوان
شــهر پرنــد
2828مشــارکت در تشــکيل حلقــه هــاي فرهنگــي حجــاب و عفــاف بــه مناســبت روز
ملــي حجــاب و عفــاف در تاریــخ  21تيــر مــاه در پــارک فــدک
2929بازديــد و تهيــه گــزارش از ايســتگاه هــاي بازيافــت زبالــه ســطح شــهر جهــت
معرفــي و آمــوزش تفکيــک زبالــه بــه زنــان حامــی محیــط زیســت شــهر پرنــد
3030راه انــدازي بازارچــه رمضــان ويــژه بانــوان بــا  5غرفــه شــامل (شــمع ســازي ،آش
و شــيريني،کتاب و صنايــع دســتي)
3131برگزاري جلسات ديدار و گفتگو با دختران فعال ،نخبه ،کارآفرين و هنرمند
3232معرفي زنان کارآفرين شهر پرند به فرمانداري شهرستان رباط کريم
3333مشــارکت در برپایــی نمایشــگاه امیــد و ســازندگی بــا ترویــج و هنــر بانــوی
ایرانــی  
3434برگــزاری جلســه اتــاق فکــر بــا بانــوان فعــال شــهر جهــت برپایــی مراســم والدت
حضــرت معصومه (س)
3535پاکســازی پــارک فــدک بــه مناســبت روز دختــر بــا حضــور دختــران خوردســال
شــهر پرنــد
3636برگــزاري مســابقه طنــاب کشــي و دو ميدانــي (ســرعت) ويــژه بانــوان شــاغل
شــهرداری
3737برگــزاري مراســم تجليــل از بانــوان شــهرداري بــا اهــداي شــاخه گل و بــن
خريــد چــادر بــه مناســبت روز دختــر
3838برگزاري کارگاه تخصص دختران و قرآن
3939برگزاري کارگاه تخصصي دختران و خانواده
4040تهيــه و تحويــل  20عــدد بليــط ويــژه بانــوان فعــال جهــت شــرکت در کالس
خوشنويســي بــا خــودکار
4141حضــور در جلســه هماهنگــي عصــر شــعر شــهريار بــه مناســبت بزرگداشــت روز
شــعر و ادب فارســي
4242حضور در افتتاحيه دفتر انجمن خوشنويسان شهر پرند
4343برپايــي نمايشــگاه فرهنگــي بــا غرفــه دخترانــه و انجــام فعاليــت هــاي فرهنگــي
و هنــري و آمــوزش صنايــع دســتي شــامل :مجســمه ســازي و شــمع ســازي،
تــراش ســنگ هــاي قيمتــي و نيمــه قيمتــي و فــروش کتــاب در پــارک فــدک
بــه مــدت  2مــاه
4444تهیــه گــزارش خبــری از تشــريح برنامــه هــاي دهــه کرامــت توســط ســرکار
خانــم داســتانگو و درج در روزنامــه هــای محلــی و ســايت شــهرداري
4545گــردآوری گــزارش عملکــرد ســاالنه شــهرداري پرنــد در زمينــه کــودک و
نوجــوان
4646برگــزاري کالس آمــوزش خوشنويســي بــا خــودکار در  12جلســه ويــژه پرســنل
شهرداري
4747مشــارکت در تشــکيل کمپيــن جمــع آوري درب بطــري بــراي حمايــت از
کــودکان ســرطاني ( مؤسســه محــک )
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4848مشــارکت در تشــکيل کمپيــن جمــع آوري اســباب بــازي ويــژه اهــدا بــه
کــودکان بســتري در بيمارســتان
4949پيگيري ثبت و تشکيل کانون فرهنگي اجتماعي دختران شهر پرند
5050مشــارکت در اســتقرار ايســتگاه حامــي يــاب کــودکان بــي سرپرســت در
ســاختمان شــهرداري پرنــد
5151برگــزاري مســابقه توصيــه هــاي امــام جــواد (ع) بيــن بانــوان شــهرداري بــه
مناســبت شــهادت حضــرت و اهــداي جوايــز بــه  4نفــر از بانــوان

امور ورزش

1 .1برگــزاري مســابقات فوتســال جــام واليــت و اهــدا لــوح تقدیــر بــه سرپرســت
پنــج تیــم برتــر جــام والیــت
2 .2تهیــه  5عــدد بنــر و نصــب آن در فــاز صفــر ،يــک ،دو و پنــج جهــت برپایــی
ايســتگاه هــاي ورزش همگانــي
3 .3شــرکت در جلســه تربیــت بدنــی شهرســتان ربــاط کريــم جهــت انجــام ورزش
همگانــي و برگــزاري ورزش صبحگاهــي
4 .4پيگيــري و راه انــدازي آبخــوري در کلیــه پــارک هــا و بوســتان هــای ســطح
شــهر
5 .5برگــزاري مســابقه آمادگــي جســماني در باشــگاه بهشــت ویــژه بانــوان شــاغل
شــهرداری
6 .6راه انــدازي سیســتم بــرق وکولــر آبــي باشــگاه الغديــر جهــت برگــزاری مراســم
روز جــوان
7 .7جانمايي وسائل ورزشی و بدن سازي در کلیه پارک هاي سطح شهر
8 .8پيگيــري از شــرکت عمــران جهــت تحويــل گرفتــن باشــگاه هــاي موجــود در
فــاز هــاي  4، 3و  5پرنــد
9 .9برگــزاری جلســه قدردانــی از مربیــان ورزشــی شــهر پرنــد در ســاختمان
شــهرداری
1 010بازديد روزانه از کلیه پارک هاي موجود در ايستگاه هاي ورزش همگاني
1 111برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان
1 212نظارت بر تعميرات فنس زمين چمن فاز يک و دو
1 313شرکت در جلسات ورزشي در شهرستان رباط کريم
1 414توزيع وسايل ورزشي رايگان بين شهروندان ورزشکار
1 515نصــب سیســتم صوتــي جهــت پخــش موســیقی در پــارک فــدک هنــگام ورزش
صبحگاهــی
1 616پيگيــري جهــت احــداث دو قطعــه زميــن ورزشــی  460متــري در فــاز يــک و دو
بــراي ورزش هایــی از قبیــل اســکيت ،فوتســال و هنــد بــال
1 717پيگيــري بهــره بــرداری از زميــن چمــن فوتبــال مقابــل باشــگاه الغديــر بــرای
اســتفاده عمــوم
1 818پيگيري و ساماندهي زمين چمن فاز يک و دو
1 919آمــاده ســازي زميــن ورزشــي ســه منظــوره (اســکيت ،فوتبال،بســکتبال) مقابــل
شــرکت عمــران در فــاز  2بــه مســاحت  460متــر مربــع
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2020پيگيــري راه انــدازی زميــن ورزشــي ســه منظــوره (اســکيت ،فوتبال،بســکتبال)
واقــع در پــارک بانــو
2121برگــزاري مســابقات طنــاب کشــي و دو ميدانــي و پينــگ پنــگ بــه مناســبت
روز ورزش پهلوانــي ،بيــن کارکنــان شــهرداري و شــوراي اســامي شــهر                        
( ويــژه آقايــان و بانــوان) در باشــگاه دانشــگاه آزاد اســامي پرنــد
2222اهــداي لــوح تقديــر و جوايــز نقــدی بــه برنــدگان مســابقات ورزشــي برگــزار
شــده توســط شــهرداری
2323برگــزاري اوليــن جلســه مربيــان بوســتانهاي ورزش صبحگاهــي بــا رئيــس
کميســيون ورزشــي شــوراي شــهر
 2424ارائه گزارش در خصوص باشگاه های غیر مجاز ورزشي در شهر پرند به شهردار
2525نيازســنجي وســايل ورزشــي تيــم هــاي جوانــان و نوجوانــان ســطح شــهر و
اهــداي تــوپ ،تــور و لبــاس ورزشــي بــه آنهــا
2626پيگيــري جهــت برگــزاري مســابقات دوچرخــه ســواري بيــن جوانــان و نوجوانــان
از مســیر فــاز  5بــه ســمت فــاز  2بــه مناســبت بازگشــايي مــدارس
2727پيگيري ترميم روکش زمين واليبال پارک فدک
2828ســاماندهي و نظــارت بــر فعاليــت هــاي مربيــان ورزشــي زميــن هــاي چمــن
مصنوعــي مربــوط بــه شــهرداري واقــع در فازهــاي يــک و دو
2929پيگيري تعويض زمين چمن مصنوعي فاز يک و دو
3030بازديــد از کلیــه زميــن هــاي ورزشــي ســطح شــهر و ارائــه گــزارش معايــب و
مشــکالت بــه مســئولين مربوطــه
3131دريافــت مــدارک مربیــان ورزشــی جهــت انجــام ورزش هــای صبحگاهــی در
پــارک هــا و بوســتان هــای ســطح شــهر
3232پیگیری جهت پرداخت معوقه مربیان ورزش صبحگاهی
3333تعمير و رنگ آمیزی کلیه ست هاي ورزشي بوستانهاي سطح شهر
3434نصب تور و تعويض شيشه هاي ميز پينگ پنگ در پارک فدک و بینالود
3535تأميــن يــک دســتگاه اتوبــوس جهــت برگــزاري اردوي يــک روزه ورزشــکاران بــه
پــارک بانــوان تهــران

ساير فعالیت ها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1اجراي نمايشگاه قرآن و عترت و طراحي و نصب استند ،تابلو و بنر
2طراحــي  ،تهیــه فیلــم و زینــک و نظــارت بــر چــاپ ســربرگ هــاي جديــد
شــهرداري و ســازمان حمــل و نقــل همگانــی شــهرداری پرنــد
3همکاری و مشارکت در افتتاح دفتر انجمن خوشنويسان شهر پرند
4برگــزاری مراســم تشــيع پيکــر پــاک شــهيد اعتمــادي بــا حضــور مــردم
شهرســتان ربــاط کريــم
5همــکاری بــا دانشــگاه پیــام نــور واحــد پرنــد در مراســم توديــع و معارفــه رئيــس
جديد دانشــگاه
6برگزاري مراسم پر فيض زيارت عاشورا پنجشنبه هر هفته در شهرداري پرند
7برگزاري طرح اکرام ايتام و مهرورزي در شهرداري پرند
8برگــزاری جشــن بــزرگ « از کريمــه تــا کريــم » بــه مناســبت دهــه کرامــت در
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شــهر جديــد پرنــد
9 .9هماهنگــی و اعــزام  اصحــاب رســانه شــهر  و مديــران فرهنگــي شــهرداری پرنــد
از خانــه ملــت
1 010برگــزاري کالس درس اخــاق ســه شــنبه هــای هــر هفتــه بعــد از نمــاز ظهــر و
عصــر در نمازخانــه شــهرداري پرنــد
 1 111برگزاري مراسم کلنگ زني  پارک هاي بانو و نقش جهان در شهر جديد پرند
1 212برگــزاري مالقــات مردمــي بــا شــهردار ســه شــنبه هــر هفتــه در ســالن
اجتماعــات شــهید احمــدی روشــن شــهرداری پرنــد
1 313اعزام کارکنان شهرداري جهت استقبال از رياست محترم جمهوري
1 414برگزاري مراسم روز خبرنگار و تجليل از اصحاب رسانه
1 515برگزاري مراسم کلنگ زني ساختمان جديد شهرداري پرند
1 616برگــزاري جلســه شــوراي آمــوزش و پــرورش شهرســتان ربــاط کريــم در محــل
ســالن اجتماعــات شــهرداري پرنــد
1 717برگــزاری جلســه معارفــه سرپرســت جديــد ســازمان حمــل و نقــل همگانــي
شــهرداری پرنــد
1 818تهیه و چاپ لوح هاي تقدير به مناسبت های مختلف
1 919ارسال لوح پيام تبريک نوروزي به مسئولين شهري و شهرستاني
2020تهيــه ،تنظيــم و چــاپ کاتالــوگ ســامت  2500نســخه شــامل :بيمــاران ابتــا 
بــه افزايــش فشــار خــون ،پوکــي اســتخوان ،ديابــت و بيمــاري مزمــن کليــه،
راهنمــاي تغذيــه و کلســترول
2121برگزاري جشن ميالد کوثر
2222برگزاري افتتاحیه اولين مرکز نيکوکاري در شهر پرند
2323برگزاري جشنواره پرواز بادبادک ها به مناسبت روز جهاني زمين پاک
2424برگزاري اردوي يک روزه قم در تاریخ  1394/3/28
2525برگــزاری ضيافــت افطــاري مســؤالن شــهري بــه دعــوت علــي يحيــي پــور
شــهردار پرنــد
2626برگزاري مراسم کلنگ زنی دومين مدرسه ورزشي کشور در شهر پرند
2727برگزاري مراسم با شکوه عيد سعيد فطر در خیابان چمران
2828برگزاري با شکوه روز جهاني قدس در شهر جديد پرند
2929اســتقرار ايســتگاه صلواتــي پذيرايــي از حاضــران جشــن هســته اي فرمانــداري
ربــاط کريــم
3030ساماندهي تبليغات محيطي در شهر پرند
3131برگزاری جلسه هم انديشي مسئوالن شهرداري با مربيان ورزش صبحگاهي
3232برگــزاری جلســه توديــع و معارفــه مســئول بازرســي شــهرداري پرنــد در تاریــخ
1394/3/12
3333تجديــد ميثــاق مســئوالن و مــردم شــهر پرنــد بــا آرمانهــاي امــام بــه مناســبت
ســالروز ملکوتــي امــام خمينــي(ره)
3434شرکت در مراسم هفتم دوتن از شهداي گمنام در تاریخ 1394/3/11
3535تکثيــر  2000نمونــه بروشــور ارســالي از مرکــز بهداشــت ربــاط کريــم بــا عنــوان
توصيــه هــاي تغذيــه اي در مــادران بــاردار
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سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری پرند
1 .1حضور و غیاب رانندگان کلیه خطوط توسط واحد گشت بازرسی و کنترل ترافیک حمل و نقل
2 .2کنترل و بازرسی و نصب آرم و عالئم و کنترل اعتبار کارنامه تاکسی ها بصورت مستمر
 3 .3کنترل در خصوص سرویس دهی اتوبوسها در دو خط پرند ـ تهران
4 .4شرکت در جلسات شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان بصورت مستمر
5 .5سرویس دهی با تعداد  6دستگاه اتوبوس جهت بیعت با آرمانهای امام خمینی(ره)
6 .6سرویس دهی با تعداد  15دستگاه اتوبوس جهت برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی(ره)
7 .7سرویس دهی هر هفته به نمازگزاران در مراسم نماز جمعه
8 .8سرویس دهی برای غبارروبی مزار شهدا به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و هفته دفاع مقدس
 9 .9سرویس دهی در تمام مراسم های ملی و مذهبی در  6ماهه اول سال 94
1 010نصب نرخ کرایه و کد و ردیف برروی درب تاکسیهای شهر پرند
1 111شیفت بندی پرسنل حمل و نقل و حضور مستمر از ساعت  5صبح لغایت  20/30در شهر پرند
1 212پیگیری متحدالشکل نمودن لباس فرم رانندگان تاکسیهای تحت پوشش سازمان حمل و نقل
 1 313پیگیری جهت راه اندازی پارکینگ عمومی در میدان آزادی
1 414انجام مناقصه تهیه و خرید عالئم وتابلوهای ترافیکی و نصب در سطح شهر پرند
1 515پیگیری ساماندهی کلیه خودروهای عمومی و مسافربر شخصی در شهرپرند
1 616روان سازی بار ترافیکی از میدان استقالل و بلوار امام خمینی (ره)
1 717تفکیــک کلیــه پرونــده هــای خودروهــای عمومــی و تغییــر و تحــول بــا تاکســیرانی و اتوبوســرانی شهرســتان ربــاط کریــم و قــرار
گرفتــن خودروهــای مذکــور زیــر نظــر ســازمان حمــل و نقــل پرنــد
1 818نصــب ســرعتگیر در معابــر شــهر پرنــد بــه منظــور رفــع تصادفــات و کاهــش ســرعت خودروهــا طبــق نظریــه کارشــناس و مشــاور
ترافیکــی و پلیــس راهــور
1 919تخصیــص و جــذب اعتبــار بــه  مبلــغ  4/500/000/000ریــال از اعتبــارات اســتانی درخصــوص خریــد و نصــب تابلــو و عالئــم
انتظامــی و راهنمایــی و رانندگــی و خــط کشــی در ســه فــاز شــهرپرند کــه در حــال اجــرا مــی باشــد
2020نصــب و راه انــدازی چــراغ راهنمایــی و رانندگــی سیســتم کنتــرل هوشــمند زمانــدار بــا نظــر مشــاورین مطالعاتــی و فرماندهــی
پلیــس راهــور شــهرپرند در تقاطــع بلــوار جمهــوری و چمــران کــه یکــی از نقــاط بحرانــی و پرخطــر و حادثــه خیــز مــی باشــد
2121پیگیری جهت راه اندازی خطوط داخلی اتوبوس و تاکسی که در حال اجرا می باشد.
 2222پیگیــری و هماهنگــی هــای الزم در خصــوص هوشمندســازی و کارت بلیــط کــردن کلیــه خودروهــای اتوبــوس تحــت پوشــش
ســازمان حمــل و نقــل شــهرپرند
 2323پیگیری و هماهنگی های الزم درخصوص ساخت و نصب ایستگاههای مکانیزه اتوبوس و تاکسی در پایانه های شهر
 2424پیگیری و هماهنگی های الزم درخصوص ساخت و نصب پل عابر پیاده مقابل دانشگاه آزاد و تقاطع چمران
2525پیگیــری و دریافــت بودجــه اســتانی درخصــوص کمبــود تابلوهــای انتظامــی و جهــت نمــا و هدایــت مســیر و خــط کشــی هــای
محــوری ـ طولــی و عابــر پیــاده در ســطح شــهر
2626هماهنگــی و پیگیــری هــای الزم درخصــوص مشــخص نمــودن زمیــن هــای متعلــق بــه ســازمان حمــل و نقــل جهــت احــداث
جایگاههــای ســوخت رســانی ،پایانــه هــا ،معاینــه فنــی و ترمینــال
 2727پیگیــری و جانمایــی ایســتگاه اتوبــوس و تاکســی در خــط تهــران ـ متروصادقیــه و توافــق بــا مدیریــت ســازمان اتوبوســرانی
شــهرداری منطقــه  5تهــران جهــت رفــاه حــال شــهروندان
2828برگزاری جلسات منظم هیئت مدیره سازمان حمل و نقل همگانی
 2929برگزاری جلسات منظم شورای سازمان حمل و نقل همگانی
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 3030پیگیری جهت بهسازی و آسفالت پایانه خطوط داخلی میدان امام خمینی (ره)
3131همکاری و تعامل الزم و همه روزه با پلیس راهور شهرپرند در خصوص ترافیک شهری
3232تحویــل پارکینــگ مقابــل دانشــگاه آزاد اســامی پرنــد از شــهرداری و در اختیــار گرفتــن مدیریــت آن توســط ســازمان حمــل و
نقــل
3333شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در مرداد ماه 94
3434نصب چراغ چشمک زن راهنمایی و رانندگی (سوالر) در  15نقطه شهر
3535بهسازی محور ورودی قدیم جاده ساوه پرند با تجهیز آرام و عالئم ترافیک ،انجام روکش آسفالت و نصب سرعت گیر
3636تهیه و نصب تابلو  3*1/5سر درب سازمان حمل و نقل
3737تهیه و طراحی سربرگ جدید و اختصاصی حمل و نقل همگانی جهت مکاتبات اداری
3838نظارت و پیگیری الزم در خصوص نصب عالئم ترافیکی سطح شهر
3939پیگیری ترمیم و تعویض تابلوها و عالئم ترافیکی معیوب سطح شهر
4040هماهنگــی و ســرویس دهــی بــه مراســم «دیــدار مردمــی بــا ریاســت جمهــوری» و ســازماندهی و اعــزام تعــداد  75دســتگاه
اتوبــوس از میادیــن مختلــف شــهر جهــت انتقــال شــهروندان پرنــد بــه میــدان نمــاز اسالمشــهر و بالعکــس در مــرداد 94
4141ســاماندهی و متحدالشــکل نمــودن آرم و عالئــم ســازمان حمــل و نقــل همگانــی شــهرداری پرنــد بــا نصــب بــر روی خودروهــای
تحــت نظــارت ســازمان و امحــاء ســایر عالئــم نامربــوط از روی خودروهــای مذکــور
4242پیگیــری و انجــام هماهنگــی هــای الزم بــا فرمانــداری  ،آمــوزش و پــرورش شهرســتان ربــاط کریــم در خصــوص ســاماندهی و
نظارت هرچه بهاتر بر سرویس مدارس شهر پرند در سال تحصیلی 94-95
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