گزارش عملکرد شهرداری پرند در شش ماه دوم سال 59
 امور فرهنگی و روابط عمومی
 -1برگزاری مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه شهرداری پرند در روز پنجشنبه هر هفته و تهیه عکس و خبر از این مراسم
 -2برگزاری مراسم نماز جماعت ظهر و عصر در نمازخانه شهرداری و برقراری ارتباط مستقیم و موورر همکواراو و اموام جماعوت
شهرداری
 -3تهیه و توزیع بسته های فرهنگی با موضوع از عید بندگی تا عید والیت
 -4برگزاری مسابقه فرهنگی با موضوع از عید بندگی تا عید والیت
 -5شرکت در نمایشگاه دستاوردهای دولت تدبیر و امید در شهرستاو رباط کریم
 -6برگزاری مراسم دعای پر فیض عرفه در گلزار شهدای گمنام پرند
 -7شرکت در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم مختلف در سطح شهر و شهرستاو
 -8شرکت در جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستاو رباط کریم
 -9شرکت در جلسات مختلف برگزار شده از سوی فرمانداری شهرستاو رباط کریم
 -11برگزاری مسابقات با مشارکت شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند و سایر ادارت
 -11برگزاری نمایشگاه « از قرباو تا غدیر » در پارک فدک شهر پرند
 -12برگزاری آئین باشکوه جشن عید سعید غدیر با حضور اعضای شورای اسالمی شهر
 -13شرکت در جلسه تدوین برنامه های روز شمار هفته دفاع مقدس در جلسه نهایی هماهنگی این هفته
 -14برنامه ریزی مشارکت و همکاری در برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در شهر پرند
 -15مشارکت و همکاری در برگزاری مراسم چهلمین روز شهید مدافع حرم عیسی رضایی
 -16برگزاری مراسم باشکوه شیرخوارگاو حسینی در مسجد جامع پرند
 -17تقدیر از جانباز دفاع مقدس در مراسم قرائت زیارت عاشورا
 -18شرکت در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم مختلف در سطح شهر و شهرستاو
 -19عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای گمنام پرند
 -21اطالع رسانی و اختصاص سیستم رایانه و محل مخصوص جهت ربت نام همکاراو در سرشماری نفوس و مسکن سال 1395

 -21دیدار با خانواده شهید عیسی رضایی اولین شهید مدافع حرم در هفته دفاع مقدس
 -22شرکت در مراسم شروع سال تحصیلی جدید همراه شهردار و اعضای شورای شهر
 -23برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم در مسجد امام حسن مجتبی(ع)
 -24برگزاری ادامه مراسم برنامه های روز شمار هفته دفاع مقدس
 -25برنامه ریزی مشارکت و همکاری در برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در شهر پرند
 -26شرکت در همایش ساالنه مسئولین و هیئت امنای مذهبی در حسینه قمر بنی هاشم همدانی ها شهرستاو رباط کریم
 -27انجام امور هماهنگی با هیات های مذهبی در برقراری مراسم عزاداری ماه محرم
 -28برقراری ارتباط با متولیاو هیات های مذهبی و تهیه لیست هیات های عزاداری فعال در شهر
 -29اطالع رسانی و ارائه کمک هزینه به متولیاو هیات های عزاداری جهت برگزاری مراسم در دهه اول ماه محرم
 -31برگزاری جلسه فوق العادۀ سرپرست معاونت خدمات شهری در آستانه ی تاسوعا و عاشورای حسینی
 -31برگزاری اجتماع بزرگ هیات های مذهبی شهر در روز تاسوعای حسینی
 -32شرکت در جلسه جلسه انجمن حمایت از خانواده های زندانیاو شهرستاو رباط کریم
 -33برگزاری راهپیمایی باشکوه  13آباو و تجمع استکبارستیزاو در مقابل مسجد جامع امام علی (ع)
 -34برنامه ریزی و برگزاری مراسم راهپیمایی روز اربعین در شهر پرند
 -35شرکت در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم  28صفر در فرمانداری رباط کریم
 -36هماهنگی و شرکت در بازدید شهردار ،معاونین و مسئوالو شهرداری از خانواده بسیجیاو و ایثارگراو
 -37برنامه ریزی و برگزاری مراسم راهپیمایی روز اربعین در شهر پرند
 امور رسانه
 -38تهیه عکس و خبر از برپایی نمایشگاه دستاوردهای دولت تدبیر و امید در شهرستاو رباط کریم
 -39تهیه عکس و خبر جذب اعتبارات مالی و تعامل سازنده با شرکت عمراو ،مبنای کار مدیریت شهری است.
 -41تهیه عکس و خبر از اجرای طرح تشتک زنی و علف کشی فضای سبز شهری
 -41تهیه عکس و خبر از مراسم و برنامه های هفته ی دولت
 -42تهیه عکس و خبر از افتتاح خطوط تاکسیرانی در فازهای  4و 6
 -43تهیه عکس و خبر از افتتاح  8هزار واحد مسکن مهر در شهر پرند با حضور وزیر راه و شهرسازی

 -44تهیه عکس و خبر از افتتاح دو تصفیه خانه در شهرک های صنعتی پرند و شهید زواره ای
 -45تهیه عکس و خبر از بهره برداری از پروژه های درمانی بیمارستاو فاطمه الزهرا (س) شهرستاو رباط کریم
 -46تهیه عکس و خبر از مراسم تجلیل از بانوی کارآفرین شهر پرند در همایش نقش زناو در اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار
 -47تهیه عکس و خبر از ضرورت احداث یک حسینیۀ در خور شأو شهدای گمنام و مردم شیعه شهر پرند
 -48تهیه عکس و خبر از افتتاح طرح های عمرانی شهر پرند با حضور معاوو وزیر راه و شهرسازی در هفته دولت
 -49تهیه عکس و خبر از بازدید مسئولین از مراکز درمانی شهر پرند
 -51تهیه عکس و خبر از انتخاب مهندس آریا خانی به عنواو سومین رئیس شورای اسالمی شهر پرند
 -51تهیه عکس و خبر از مالقات مردمی نماینده شهرستاو های رباط کریم و بهارستاو با شهرونداو شهر پرند
 -52تهیه عکس و خبر از نشست مهندس آریا خانی رئیس شورای اسالمی شهر پرند با روحانیوو
 -53تهیه عکس و خبر از سخناو امام جمعه شهر جدید پرند در خصوص کمبود امکانات د خدمات در سطح شهر
 -54تهیه عکس و خبر از تعمیر و استاندارد سازی تمامی انشعابات فرسوده سطح شهر
 -55تهیه عکس و خبر از جمع آوری نخاله های ساختمانی از سطح شهر پرند
 -56تهیه عکس و خبر از برگزاری همایش ایراو جواو در برج میالد و تقدیر از بانوی کارآفرین پرندی
 -57تهیه عکس و خبر از کاشت  15اصله نهال کنوکارپوس در سه نقطه از شهر پرند
 -58تهیه عکس و خبر از مراسم دعای پر فیض عرفه در گلزار شهدای گمنام پرند
 -59تهیه عکس و خبر از انتخاب شفا نظرپور چهارمین شهردار شهر پرند
 -61تهیه عکس و خبر از اختصاص مرکز ذبح اسالمی به مناسبت عید سعید قرباو در میداو استقالل شهر پرند
 -61تهیه عکس و خبر از افتتاح بلوار حضرت خدیجه کبری (س) در شهر پرند به عنواو اولین بلوار کف پوش بتنی استاو تهراو
 -62تهیه عکس و خبر از آغاز عملیات تسطیح و آماده سازی بستر کشت فضای سبز در بلوارهای سطح شهر پرند
 -63تهیه عکس و خبر از آذین بندی شهر پرند در دهه والیت
 -64تهیه عکس و خبر از برپایی نماز عید قرباو در شهر پرند
 -65تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه هم اندیشی رانندگاو تاکسی و سازماو حمل و نقل پرند
 -66تهیه عکس و خبر از نمایشگاه « از قرباو تا غدیر » در پارک فدک شهر پرند
 -67تهیه عکس و خبر از بازدید مسئولین و مدیراو شهری از نمایشگاه از قرباو تا غدیر شهر پرند

 -68تهیه عکس و خبر از تدوین برنامه های روز شمار هفته دفاع مقدس در جلسه نهایی هماهنگی این هفته
 -69تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه برنامه ریزی برگزاری جشن عید غدیر
 -71تهیه عکس و خبر از آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395
 -71تهیه عکس و خبر از راه اندازی خطوط جدید تاکسی در پایانه های استقالل و امام خمینی
 -72تهیه عکس و خبر از برگزاری آئین باشکوه جشن عید سعید غدیر با حضور اعضای شورای اسالمی شهر
 -73تهیه عکس و خبر از برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستاو رباط کریم
 -74تهیه عکس و خبر از مراسم برگزاری نماز جمعه و سخنرانی های برگزار شده
 -75درج اخبار مالقات مردمی شهردار و شهرونداو در سایت شهرداری
 -76وبگردی جهت پیگیری اخبار شهر و شهرداری پرند در سایت های سراسر کشور
 -77طراحی و پیگیری چاپ و نصب بنرهای مناسبتی در مراسم و روزهای خاص (اعیاد ،وفات و شهادت ائمه و )...
 -78طراحی و پیگیری چاپ و نصب بنرهای تسلیت به همکاراو در صورت فوت بستگاو
 -79طراحی ،چاپ و اهداء لوح تقدیر جهت تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین ،مدیراو و همکاراو
 -81تهیه عکس و گزارش خبری برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورای هفتگی در نمازخانه شهرداری
 -81عکسبرداری از مراسم ،همایش ها و جلسات برگزار شده در سطح شهر و شهرستاو
 -82پیگیری و ارسال پیامک های مناسبتی به همشهریاو و پرسنل شهرداری
 -83تهیه آرشیو عکس از کلیه مراسم ها و مناسبت های صورت گرفته در سطح شهر
 -84تهیه عکس و خبر از برگزاری مسابقه « از عید بندگی تا عید والیت » در شهرداری پرند
 -85تهیه عکس و خبر از مراسم معارفه معاوو جدید خدمات شهری شهرداری پرند
 -86تهیه عکس و خبر از آغاز نخستین سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن
 -87تهیه عکس و خبر از دیدار با خانواده شهید عیسی رضایی اولین شهید مدافع حرم در هفته دفاع مقدس
 -88تهیه عکس و خبر از زنگ آغاز مدرسه در هنرستاو کوکبی شهر پرند
 -89تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه هماهنگی امور خدمات شهری با حضور سرپرست جدید معاونت خدمات شهری و فضوای
سبز
 -91تهیه عکس و خبر از جلسه ساماندهی هیئت های مذهبی شهر جدید پرند برای ایام عزاداری ماه محرم

 -91تهیه عکس و خبر از شورای شهر جهت تحویل تدریجی شهر به شهرداری به زودی
 -92تهیه عکس و خبر از کمک به هیئت های مذهبی جهت هم سطح سازی و جمع آوری نخاله های احتمالی در سطح شهر
 -93تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه هماهنگی هیئت های مذهبی شهر پرند
 -94تهیه عکس و خبر از برگزاری مراسم اربعین شهید مدافع حرم عیسی رضایی در مسجد امام حسن مجتبی
 -95تهیه عکس و خبر از بازدید سرزده استاندار تهراو از شهر پرند
 -96تهیه عکس و خبر از برگزاری آئین تجلیل از آتش نشاناو شهرداری پرند
 -97تهیه عکس و خبر از برگزاری همایش ساالنه مسوئولین و هیئوت امنوای موذهبی در حسوینه قمور بنوی هاشوم همودانی هوا
شهرستاو رباط کریم
 -98تهیه عکس و خبر از برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم در مسجد امام حسن مجتبی
 -99تهیه عکس و خبر از پاکسازی محله به محله شهر پرند
 -111تهیه عکس و خبر از برگزاری مراسم بزرگداشت روز آتش نشاو و معرفی مدیر فعال آتوش نشوانی در روز ایمنوی و آتوش
نشانی
 -111تهیه عکس و خبر از افتتاح نیروگاه تولید پراکنده شهرک صنعتی پرند با حضور استاندار تهراو
 -112تهیه عکس و خبر از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانودگی در شهر جدید پرند
 -113تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات پاکسازی فضای سبز سطح شهر پرند
 -114تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات چمن زنی در میادین و بوستاو های سطح شهر پرند
 -115تهیه عکس و خبر از ادامه عملیات پاکسازی محله به محله
 -116تهیه عکس و خبر از پیگیری امور خدمات شهری در دومین جلسه این معاونت
 -117تهیه عکس و خبر از سیاه پوش کردو شهر در آستانه ماه محرم
 -118تهیه عکس و خبر از اجرای طرح نصب سرعت کاه و چراغ های راهنمایی چشمک زو در نقاط حادره خیز شهر پرند
 -119تهیه عکس و خبر از تحویل پارکینگ میداو آزادی به شهرداری پرند
 -111تهیه عکس و خبر از اجرای طرح رفع آبگرفتگی های معابر در آستانه فصل سرما
 -111تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات پاکسازی نخاله ها از ورودی باغ ویالیی ها
 -112تهیه عکس و خبر از توزیع کیسه های زباله بین هیئت های مذهبی در ماه محرم

 -113تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستاو رباط کریم
 -114تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه هماهنگی شورا و خدمات شهری پیراموو فضای سبز شهر پرند
 -115تهیه عکس و خبر از برگزاری مراسم باشکوه شیرخوارگاو حسینی در مسجد جامع پرند
 -116تهیه عکس و خبر از اجتماع بزرگ هیات های مذهبی در شهر پرند
 -117تهیه عکس و خبر از اعزام  811دانش آموز شهرستاو رباط کریم در قالب کارواو راهیاو نوور بوه منواط عملیواتی غورب
کشور
 -118تهیه عکس و خبر از اجرای طرح پاکسازی انهار از میداو امام خمینی تا بلوار چهارباغ
 -119تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه فوق العادۀ سرپرست معاونت خدمات شهری در آستانه ی تاسوعا و عاشورای حسینی
 -121تهیه عکس و خبر از برگزاری مراسم باشکوه عاشورای حسینی در شهر پرند
 -121تهیه عکس و خبر از دیدار کارواو پیاده روی اربعین حسینی از شهر تبریز با امام جمعه شهر پرند
 -122تهیه عکس و خبر از اهدای مدال قهرمانی به خانواده شهید رضایی
 -123تهیه عکس و خبر از جلسه تعیین جایزه خوش حسابی برای شهرونداو پرند
 -124تهیه عکس و خبر از رفع خاموشی های سطح شهر پرند
 -125تهیه عکس و خبر از کاشت  151اصله نهال از میداو امام خمینی (ره) تا رستوراو بزرگ پرند
 -126تهیه عکس و خبر از تعویض پل های فرسوده در بلوار چهارباغ
 -127تهیه عکس و خبر از مراسم برگزاری نماز جمعه و سخنرانی های برگزار شده
 -128درج اخبار مالقات مردمی شهردار و شهرونداو در سایت شهرداری
 -129وبگردی جهت پیگیری اخبار شهر و شهرداری پرند در سایت های سراسر کشور
 -131طراحی و پیگیری چاپ و نصب بنرهای مناسبتی در مراسم و روزهای خاص (اعیاد ،وفات و شهادت ائمه و )...
 -131طراحی و پیگیری چاپ و نصب بنرهای تسلیت به همکاراو در صورت فوت بستگاو
 -132طراحی ،چاپ و اهداء لوح تقدیر جهت تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین ،مدیراو و همکاراو
 -133تهیه عکس و گزارش خبری برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورای هفتگی در نمازخانه شهرداری
 -134عکسبرداری از مراسم ،همایش ها و جلسات برگزار شده در سطح شهر و شهرستاو
 -135پیگیری و ارسال پیامک های مناسبتی به همشهریاو و پرسنل شهرداری

 -136تهیه آرشیو عکس از کلیه مراسم ها و مناسبت های صورت گرفته در سطح شهر
 -137تهیه عکس و خبر از مراسم برگزاری نماز جمعه و سخنرانی های برگزار شده
 -138تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح شهر
 -139تهیه عکی و خبر از صعود تیم والیبال نوجواناو شهرداری پرند به لیگ دسته یک
 -141تهیه عکس و خبر از برگزاری نخستین همایش سیاسی شهرستاو رباط کریم
 -141تهیه عکس و خبر از شرکت کارکناو شهرداری پرند در سرشماری نفوس و مسکن 95
 -142تهیه عکس و خبر از برگزاری نشست شرکت عمراو و شهرداری در جهت رفع اختالفات فی ما بین
 -143تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جواناو شهرستاو رباط کریم
 -144تهیه عکس و خبر از امکانات محدودیت های شهر پرند
 -145تهیه عکس و خبر از توسعه ی نامتوازو سرمایه های ملی یکی از دالیل بروز مشکالت فرهنگی و اجتماعی
 -146تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات پاکسازی فضای سبز
 -147تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه انجمن حمایت از خانواده های زندانیاو شهرستاو رباط کریم
 -148تهیه عکس و خبر از معارفه شهردار جدید پرند
 -149تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه توجیهی شهردار جدید پرند با کارکناو شهرداری
 -151تهیه عکس و خبر از برگزاری مراسم معارفه شهردار جدید شهر پرند در دانشگاه آزاد
 -151تهیه عکس و خبر از غبار روبی مزار شهدای گمنام در اولین روز کاری شهردار جدید پرند
 -152تهیه عکس و خبر از برنامه راه اندازی فاز نخست پروژه ی پارک بانواو تا پایاو سال جاری
 -153تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات کاشت فضای سبز در بلوار عالمه طباطبایی
 -154تهیه عکس و خبر از شروع مجدد طرح پاکسازی محله به محله
 -155تهیه عکس و خبر از دیدار رئیس حوزه علمیه امام صادق پرند با شهردار منتخب
 -156تهیه عکس و خبر از حکم انتصاب فرماندار رباط کریم
 -157تهیه عکس و خبر از برگزاری راهپیمایی باشکوه  13آباو و تجمع استکبارستیزاو در مقابل مسجد جامع امام علی (ع)
 -158تهیه عکس و خبر از برگزاری اولین جلسه شورای معاونین با شروع مدیریت شهردار جدید پرند
 -159تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه کارگروه فرهنگی در فرمانداری رباط کریم

 -161تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه مشترک شهرداری و نیروگاه سیکل ترکیبی پرند با حضور نماینده مجلس
 -161تهیه عکس و خبر از پاکسازی محله پرنیاو از زباله و نخاله های ساختمانی
 -162تهیه عکس و خبر از واگذاری یک دستگاه آمبوالنس به شهرداری در دستور کار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
 -163تهیه عکس و خبر از قول مساعد شهردار به آتش نشاناو پرندی
 -164تهیه عکس و خبر از شهرداری و شرکت عمراو پرند ،در مسیر تعامل سازنده
 -165تهیه عکس و خبر از واگذاری مدیریت پنجشنبه بازار شهرک آفتاب به شهرداری
 -166تهیه عکس و خبر از بازدید شهردار و معاونین از پروژه های عمرانی سطح شهر
 -167تهیه عکس و خبر از پاکسازی نخاله ها از محله پاسارگاد
 -168تهیه عکس و خبر از عملیات هرس فرم درختاو و بوته های سطح شهر
 -169تهیه عکس و خبر از بازدید شهردار و رئیس شورای شهر از فضای سبز شهری
 -171تهیه عکس و خبر از اجرای پروژه ی پیاده روسازی در سطح شهر
 -171تهیه عکس و خبر از اجرای طرح جدول گذاری معابر شهر پرند تا پایاو سال جاری
 -172تهیه عکس و خبر از اجرای طرح های عمرانی در ورودی جاده قدیم شهر پرند
 -173تهیه عکس و خبر از اصالح سیستم روشنایی بوستاو های سطح شهر
 -174تهیه عکس و خبر از پاکسازی محوطه ی مقابل ایستگاه آتش نشانی شهر پرند
 -175تهیه عکس و خبر از اعالم اطالعات خانوارهای غایب از طری برقراری تماس با ستاد سرشماری رباط کریم
 -176تهیه عکس و خبر از آخرین مراحل احداث مخازو شهر پرند
 -177تهیه عکس و خبر از رفع مشکالت مالی آتش نشاناو پرند
 -178تهیه عکس و خبر از انتقال تاکسی های پایانه مسافربری میداو امام خمینی (ره) به میداو استقالل
 -179تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات پاکسازی و نخاله برداری روزانه ی از محالت شهر پرند
 -181تهیه عکس و خبر از بازدید مسئولین از کتابخانه ها و کتابفروشی های شهرستاو رباط کریم
 -181تهیه عکس و خبر از کشت زعفراو برای اولین بار در شهر پرند
 -182تهیه عکس و خبر از اجرای طرح روشنایی ورودی جاده قدیم شهر پرند
 -183تهیه عکس و خبر از بازدید شهردار از پروژه های عمرانی و فضای سبز شهری

 -184تهیه عکس و خبر از برگزاری مراسم راهپیمایی روز اربعین در شهر پرند
 -185درج اخبار مالقات مردمی شهردار و شهرونداو در سایت شهرداری
 -186وبگردی جهت پیگیری اخبار شهر و شهرداری پرند در سایت های سراسر کشور
 -187طراحی و پیگیری چاپ و نصب بنرهای مناسبتی در مراسم و روزهای خاص (اعیاد ،وفات و شهادت ائمه و )...
 -188طراحی و پیگیری چاپ و نصب بنرهای تسلیت به همکاراو در صورت فوت بستگاو
 -189طراحی ،چاپ و اهداء لوح تقدیر جهت تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین ،مدیراو و همکاراو
 -191تهیه عکس و گزارش خبری برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورای هفتگی در نمازخانه شهرداری
 -191عکسبرداری از مراسم ،همایش ها و جلسات برگزار شده در سطح شهر و شهرستاو
 -192پیگیری و ارسال پیامک های مناسبتی به همشهریاو و پرسنل شهرداری
 -193تهیه آرشیو عکس از کلیه مراسم ها و مناسبت های صورت گرفته در سطح شهر
 -194تهیه عکس و خبر از برگزاری راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی در شهر پرند
 -195تهیه عکس و خبر از تفاهم نامه تعامل و همکاری شرکت عمراو شهر جدید پرند با شهرداری پرند
 -196تهیه عکس و خبر از اجرای طرح پیاده روسازی در بلوار عالمه طباطبایی شمالی
 -197تهیه عکس و خبر از آغاز پروژه لکه گیری و زیرسازی آسفالت در فازهای صفر تا  2شهر پرند
 -198تهیه عکس و خبر از شروع طرح احداث پایانه موقت تاکسی در میداو استقالل
 -199تهیه عکس و خبر از دیدار فرماندار رباط کریم با مردم پرند
 -211تهیه عکس و خبر از اصالح هندسی تقاطع شهید مطهری و بلوار شهدای شمالی
 -211تهیه عکس و خبر از تمدید مهلت ربت نام در سرشماری تا  4آذر
 -212تهیه عکس و خبر از اجرای طرح پاکسازی پایانه امام خمینی (ره)
 -213تهیه عکس و خبر از بازدید مسئولین از مدارس سطح شهر جهت پیگیری نصب انشعابات گاز
 -214تهیه عکس و خبر از جلسه ی هماهنگی برگزاری مراسم  28صفر در فرمانداری رباط کریم
 -215تهیه عکس و خبر از پروژه پیاده روسازی در سطح شهر با رویکرد استانداردسازی جهت استفاده معلولین و نابینایاو
 -216تهیه عکس و خبر از بازدید شهردار ،معاونین و مسئوالو شهرداری از خانوده بسیجیاو و ایثارگراو
 -217تهیه عکس و خبر از برگزاری مراسم رحلت رسول اکرم(ص) و امام حسن مجتبی (ع)

 -218تهیه عکس و خبر از انجام عملیات  Uگذاری پیاده رو خیاباو قدمگاه
 -219تهیه عکس و خبر از افزایش  15دستگاه اتوبوس به ناوگاو حمل و نقل دروو شهری
 -211تهیه عکس و خبر از اجرای طرح نایلوو کشی درختچه های زینتی پالم در سطح شهر
 -211تهیه خبر از لزوم اجرایی شدو قوانین مصوب حمایتی در مورد معلوالو
 -212تهیه عکس و خبر از پیشرفت  61درصدی طرح پیاده روسازی معابر اصلی و کوچه های سطح شهر
 -213تهیه عکس و خبر از جمع آوری پرچم های سیاه محرم و صفر همزماو با حلول ماه ربیع االول از سطح شهر پرند
 -214تهیه عکس و خبر از طراحی و اجرای گذرگاه هایی برای معلوالو در طرح پیاده روسازی سطح شهر
 -215تهیه عکس و خبر از کاشت  131اصله درخت زیتوو تلخ ما بین میداو آزادی تا میداو استقالل
 -216تهیه عکس و خبر از اجرای پروژه ی جدول گذاری در بلوارهای اصلی شهر
 -217تهیه عکس و خبر از شروع عملیات چاله زنی جهت کاشت نهال
 -218تهیه عکس و خبر از اجرای طرح اصالح هندسی در بلوار عالمه طباطبایی
 -219تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات آسفالت پایانه میداو استقالل
 -221تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات تنظیف و نخاله برداری از سطح محالت و خیاباو های شهر پرند
 -221تهیه عکس و خبر از پیشرفت  71درصدی پروژه اصالح هندسی تقاطع بلوار شهید مطهری و بلوار شهدای شمالی
 -222تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات به زراعی در بوستاو بهشت
 -223تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه ارائه راهکارهای مناسب حل معضوالت سوالمت محوور شوهر پرنود در دفتور شوورای
اسالمی
 -224تهیه عکس و خبر از کاشت  211اصله نهال زیتوو در بلوار چهارباغ گلستاو
 -225تهیه عکس و خبر از برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسگری و قرائت زیارت عاشورای در شهرداری پرند
 -226تهیه عکس و خبر از بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از ناوگاو حمل و نقل عمومی و اتوبسرانی شهر پرند
 -227تهیه عکس و خبر از بازدید شبانه شهردار پرند از پروژه ی ایستگاه قطار شهری
 -228تهیه عکس و خبر از بازدید شبانه شهردار و معاونین از اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر
 -229تهیه عکس و خبر از بازدید شهردار از اجرا و نصب سرعت کاه در بلوار عالمه طباطبایی
 -231تهیه عکس و خبر از بازدید شهردار از بازار روز شاهد

 -231تهیه عکس و خبر از اجرای طرح پاکسازی در بلوار چمراو
 -232تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات کابل کشی هوایی جهت روشن کردو پایه چراغ های گازی ایستگاه راه آهن پرند
 -233تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات کاشت درخت در بلوار شهدای شمالی
 -234تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات هرس درختاو سطح شهر
 -235تهیه عکس و خبر از دیدار رئیس سازماو تبلیغات اسالمی شهرستاو رباط کریم با شهردار پرند
 -236تهیه عکس و خبر از بازدید استاندار تهراو از نمایشگاه و همایش مدیریت بحراو کشور در شهر آفتاب تهراو
 -237تهیه عکس و خبر از برگزاری مراسم تودیع و معارفه مسئول حراست شهردار پرند
 -238تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات خاکریزی ،کوددهی و کاشت درخت زیتوو در تقاطع بلوار مطهری و شهدا
 -239تهیه عکس و خبر از برگزاری جلسه عفاف و حجاب در سالن اجتماعات شهرداری پرند
 -241تهیه عکس و خبر از پاکسازی محله ی دماوند شمالی و پاسارگاد از زباله و نخاله های ساختمانی
 -241تهیه عکس و خبر از آذین بندی شهر پرند در هفته ی وحدت
 -242تهیه عکس و خبر از تقدیر رئیس فدراسیوو بوکس ایراو از تیم بوکس شهرداری و حامیاو آو
 -243تهیه عکس و خبر از نیاز به توسعه و نوسازی ناوگاو حمل و نقل عمومی شهر پرند
 -244تهیه عکس و خبر از برگزاری جشن میالد رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) در مساجد شهر پرند
 -245تهیه عکس و خبر از مراسم یادبود شهید مدافع حرم جاللی نسب در پرند
 -246تهیه عکس و خبر از کاشت  121اصله نهال توت در شمال بوستاو کوهسار
 -247تهیه عکس و خبر از اجرای طرح کاشت  181اصله درخت زیتوو در بلوار خورشید
 -248تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات آسفالت پایانه تاکسیرانی میداو امام خمینی (ره)
 -249تهیه عکس و خبر از اجرای عملیات آسفالت و لکه گیری خیاباو ها و معابر سطح شهر
 -251درج اخبار مالقات مردمی شهردار و شهرونداو در سایت شهرداری
 -251وبگردی جهت پیگیری اخبار شهر و شهرداری پرند در سایت های سراسر کشور
 -252طراحی و پیگیری چاپ و نصب بنرهای مناسبتی در مراسم و روزهای خاص (اعیاد ،وفات و شهادت ائمه و )...
 -253طراحی و پیگیری چاپ و نصب بنرهای تسلیت به همکاراو در صورت فوت بستگاو
 -254طراحی ،چاپ و اهداء لوح تقدیر جهت تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین ،مدیراو و همکاراو

 -255تهیه عکس و گزارش خبری برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورای هفتگی در نمازخانه شهرداری
 -256عکسبرداری از مراسم ،همایش ها و جلسات برگزار شده در سطح شهر و شهرستاو
 -257اجرای عملیات پاکسازی فضای سبز در محوطه بینالود شمالی
 -258برگزاری جلسه معارفه ی مسئول بازرسی شهرداری پرند
 -259اجرای عملیات کاشت  211اصله درخت زیتوو در در بلوار عالمه طباطبایی شمالی
 -261تأکید امام جمعه پرند بر اهتمام و توجه مسئولین به فضای سبز و درختکاری در شهر
 -261کاشت  111اصله نهال توت کاکوزا در شمال بوستاو کوهسار
 -262بازدید شهردارهای پرند ،رباط کریم و نسیم شهر از تمرینات آماده سازی تیم ملی هاکی ایراو در سالن الغدیر شهر پرند
 -263برگزاری جلسه ساماندهی کنترل ساختماو و پلیس ساختمانی در دفتر شهردار پرند
 -264برگزاری جلسه هماهنگی مراسم بزرگداشت  9دی
 -265حماسه ی  9دی ،تجلی حضور آگاهانه آحاد مردم در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایراو
 -266اجرای عملیات تنظیف و پاکسازی در خیاباو عالمه طباطبایی جنوبی
 -267بازدید شهردار پرند از واحد ممیزی و نوسازی
 -268اگر دشمن در برابر دین مردم بایستد ،مردم ایراو در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد.
 -269برگزاری مراسم گرامیداشت حماسه  9دی در مسجد جامع شهر پرند
 -271برگزاری نشست مدیراو شهری در خصوص بررسی روند پیشرفت فیزیکی احداث ساختماو مرکزی شهرداری پرند
 -271ایستادگی و مقاومت ،رمز آزادی حلب
 -272کاشت  121اصله نهال زیتوو در بلوار جمهوری شهر پرند
 -273شورای پایش تصویری شهر جدید پرند تشکیل جلسه داد.
 -274ورودی باغ ویالیی های شهر پرند پاکسازی شد.
 -275پاکسازی بلوار شهید باهنر شهر پرند
 -276اجرای عملیات پاکسازی و نخاله برداری در خیاباو البرز جنوبی
 -277اجرای عملیات نخاله برداری و پاکسازی در بلوار چهار باغ و میداو امام خمینی (ره)
 -278قیام  19دی نقطه ی عطف انقالب و نماد وفاداری مردم در مسیر والیت و مرجعیت دینی بود.

 -279برنامه های شهرداری پرند در راستای اررگذاری ،عدالت محوری ،شهروند مداری و نیز تکریم اربواب رجووع تودوین شوده
است.
 -281شهردار پرند رئیس هیئت سوارکاری شهرستاو رباط کریم شد.
 -281پیام تسلیت شهردار پرند به مناسبت رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
 -282کاشت  311اصله درخت در حاشیه میداو آزادی شهر پرند
 -283مرد روزهای سخت هم رفت
 -284اجرای عملیات هرس زمستانه درختاو در بلوار ستاره و محوطه ی مسجد امام حسن (ع)
 -285برافراشته شدو بیرق عزا در شهر پرند
 -286برنامه های زیباسازی شهر پرند در آستانه دهه مبارکه فجر
 -287کاشت  511اصله درخت از میداو آزادی به سمت میداو بصیرت
 -288برگزاری مراسم سوگواری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصلی امام خمینی (ره) رباط کریم
 -289مراسم سوگواری رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پرند برگزار خواهد شد.
 -291آیت اهلل هاشمی (رحمه اهلل علیه ) اندیشمندی خستگی ناپذیر و عالمی نستوه بود.
 -291آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هرگز از خط امام و رهبری خارج نشده و تا لحظه ی آخر به انقالب و رهبری وفادار بودند.
 -292برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مسجد جامع شهر پرند
 -293حضور باشکوه مردم در مراسم ارتحال آیت اهلل هاشمی ،نشانه ی پیوند مردم با نظام مقدس جمهوری اسالمی بود
 -294دیدار شهردار و امام جمعه با جانباز هشت سال دفاع مقدس
 -295اجرای عملیات کاشت  251اصله نهال از بلوار حضرت خدیجه (س) تا میداو بصیرت
 -296اجرای عملیات کاشت نهال زیتوو از میداو استقالل تا ورودی شهر
 -297برگزاری هفتمین روز درگذشت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر امام خمینی (ره)
 -298هرس درختاو در بوستاو های محلی شهر پرند
 -299اجرای عملیات هرس فرم درختاو از میداو استقالل تا میداو امام خمینی(ره) و بوستاو کوهسار
 -311کاشت  111اصله نهال در بلوار ستاره
 -311شهرداری پرند از فعالیت های ستاد نماز جمعه پشتیبانی خواهد کرد.

 -312شهرداری تهراو تاریخ افتتاح مترو پرند را اعالم نمیکند.

 امور سالمت
 -313مکاتبه و پیگیری های مر بوط به امور سالمت با شبکه بهداشت رباط کریم
 -314شرکت در جلسه فصل تابستاو سفیراو سالمت
 -315ایجاد ارتباط با خانه سالمت پرند در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و ارائه خدمات عمومی به شهرونداو
 -316همکاری با شبکه بهداشت و درماو شهرستاو رباط کریم در رابطه با برگزاری سرشماری خانوارهای شهر و اطوالع رسوانی
به شهرونداو
 -317انجام امور هماهنگی برگزاری مراسم روز جهانی دیابت توسط انجمن دیابت شهر پرند
 -318انجام امور هماهنگی برگزاری مراسم مربوط به انجمن دیابت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

 امور بانوان
 -319معرفی بانواو شاغل در اداره که در  5سال اول زندگی مشترک هستند به فرمانداری جهت حضور در دوره های آموزشی
آئین همسر داری در فرمانداری رباط کریم
 -311شرکت در همایش نقش زناو در اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار در شهرستاو ری،با حضور معاوو رئیس جمهور در امور
بانواو و خانواده و معرفی بانوی کارآفرین پرندی به عنواو برترین زو کارآفرین شهرستاو رباط کریم.
 -311برپایی نمایشگاه قرباو تا غدیر در پارک فدک با مشارکت هیات فرهنگی مذهبی مادر سادات(س)
 -312در مراسم اختتامیه جشن عید غدیر خم درعصر روز دوشنبه 95/6/29
 -313برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس با مشارکت حوزه  361بصیرت در پارک فدک

 امور ورزشی
 -314برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی روز جمعه  9مهر
 -315تجلیل از مربیاو و مدال آوراو شهر پرند و اهدای لوح و جوایز در حاشیه مراسم همایش پیاده روی خانوادگی
 -316بررسی مدارک و اهدای جوایز قرعه کشی همایش پیاده روی خانوادگی
 -317هماهنگی با سالن الغدیر جهت دریافت سانس فوتسال برای همکاراو

 -318مراجعه و رایزنی با تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش رباط کریم جهت دریافت بلیط نیم بهاء استخر و سونا جکوزی
(استخر شهیداو تقی زاده) برای همکاراو
 -319مراجعه به دانشگاه آزاد پرند جهت استفاده از سالن ورزشی برای همکاراو
 -321سانس بندی زمین چمن مصنوعی پارک بانو برای استفاده دانش آموزاو در فصل بازگشایی مدارس و اخنصاص زمین با
نامه درخواست از مدیراو مدارس
 -321برآورد هزینه ،انتخا ب و ودستور کار به پیمانکار جهت تعمیر و بازسازی حصارهای دور زمین چمن مصنوعی پارک بانو
-322

شرکت در مراسم تجلیل از ورزشکاراو در هفته تربیت بدنی

 -323شرکت در ورزش همگانی و کوهنوردی به همراه گروه های ورزشی شهر در روز ورزش و تربیت بدنی
 -324تهیه توپ والیبال و فوتبال برای تیم های محله ای شهر پرند
 -325سانس بندی ماهانه زمین چمن مصنوعی پارک فدک
 -326فراهم کردو استفاده کارکناو از امکانات مجموعه ورزشی کارتینگ پرند با تخفیفات ویژه به مدت یک سال
 -327مراجعه به برج های ساحلی و بررسی استقرار امکانات ورزشی (میز پینگ پنگ ،والیبال و بسکتبال)
 -328مراجعه و پیگیری نامه درخواست استفاده از سالن دانشگاه آزاد
 -329فراخواو ،اطالع رسانی و تشکیل تیم شهرداری جهت شرکت در مسابقات طناب کشی و دارت ویژه جشنواره بادبادک هوا،
سالن الغدیر
 -331پیگیری جوایز سفر به مشهد مقدس همایش خانوادگی پیاده روی و هماهنگی های الزم با اسپانسر مربوطه
 -331شرکت در مراسم جشنواره بادبادک ها سالن الغدیر
 -332تعمیرات و باسازی فنس های دور زمین چمن مصنوعی پارک بانو
 -333تحویل قفل و کلید زمین چمن پارک بانو به نگهباو و توجیه سانس بندی استفاده از زمین
 -334پیگیری جوایز دوچرخه از اداره ورزش و جواناو رباط
 -335مراجعه به ایستگاه دوچرخه پارک فدک و هماهنگی جهت استفاده همکاراو از امکانات این مجموعه
 -336هماهنگی با خدمات شهری و اعزام کارگر جهت نظافت زمین چمن پارک بانو
 -337مراجعه به باشگاه علم و حرکت و رایزنی با مدیر مجموعه جهت تست حرکت و سالمت ورزشی کارکناو شهرداری بصورت
رایگاو
 -338مراجعه به اداره ورزش و جواناو جهت دریافت جوایز دوچرخه ویژه همایش پیاده روی
 -339مراجعه به پارک فدک و تهیه گزارش و عکس از عیوب زمین چمن مصنوعی

 -341شرکت در سمینار آموزشی حرکات ورزشی در اداره ورزش وجواناو رباط کریم
 -341بررسی و برآورد هزینه تعمیر چمن مصنوعی دو زمین فوتبال فدک و بانو
 -342تماس با اداره ورزش رباط کریم و درخواست معرفی پیمانکار در خصوص بازسازی زمین چمن
 -343بازدید از دوسالن الغدیر و آینده سازاو و ارجاع مشکالت به شورای شهر و کمیسیوو ورزشی
 -344درخواست برقکار و باالبر از خدمات شهری جهت برق کشی سالن الغدیر
 -345اعزام کارگر خدماتی با هماهنگی معاونت خدمات شهری جهت نظافت ورزشگاه الغدیر
 -346هماهنگی های الزم جهت استقرار تیم ملی هاکی در شهر پرند و تمرین در ورزشگاه های شهر
 -347دریافت حکم های ورزش همگانی از اداره ورزش و جواناو رباط کریم
 -348تهیه توپ و تور برای تیم های والیبال محله
 -349پی گیری جوایز مشهد از پیمانکار مربوطه
 -351تهیه و پیش نویس بودجه ورزش شهرداری سال 96
 -351هماهنگی با اداره ورزش و مدیر سالن الغدیر جهت سانس فوتسال همکاراو
 -352جلسه هماهنگی و رایزتی با کارشناساو ورزشی شهر در خصوص برنامه های ورزشی ویژه دهه هبارک فجر
 -353جانمایی ایستگاه های ورزش صبحگاهی
 -354تشکیل جلسه هیئت ورزشهای همگانی پرند با حضور رییس کمیته های ورزش همگانی و برنامه برای ارتقا ورزش شهر
 -355همانگی های الزم و برنامه ریزی مسابقات فوتسال جام فجر برای ادارات و ارگانهای شهر پرند
 -356رایزتی جهت گرفتن سانس برای برگزاری مسابقات فوتسال جام فجر در سالن الغدیر
 -357جلسه با گروه های ورزشی فعال در پرند و برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات دوره ای برای شهرونداو
 -358ارسال دعوتنامه برای کل ادارات شهر پرند در خصوص مسابقات فوتسال جام فجر

اداری و کارگزینی:
 -1کنترل حضور و غیاب پرسنل بصورت روزانه
 -2گزارش حضور و غیاب در تایم صبح و ارسال به دفتر شهردار محترم
 -3اخطار بصورت کتبی به پرسنلی که بیش از  3جلسه با تاخیر در محل خدمت حضور داشته اند
 -4تهیه و تنظیم لیست کشیک شهردار شب
 -5همکاری واحد اداری با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی جهت تودیع معارفه سرپرست معاونت خدمات شهری

 -6توزیع کارت هدیه 2/111/111ریالی به مناسبت اعیاد سعید قرباو و قدیر
 -7تنظیم دفترچه کمیته انظباطی
 -8بررسی مجدد تمامی پروندههای اداری و برطرف نمودو کسری پروندهها
 -9تحویل پروندههای اداری از واحد محترم حراست به علت جابجایی صورت گرفته
 -11مکاتبه با شهردار محترم در خصوص پاکسازی آرشیوها و نامههای اداری
 -11انجام حضور و غیاب پرسنل بصورت روزانه جهت برقراری نظم و انضباط اداری
 -12انجام کلیه مراحل اداری مربوط به مرخصی و مأموریت پرسنل
 -13تنظیم لیست پرسنل جهت واریز حقوق
 -14بایگانی نامه های اداری و پرسنلی و برگ شمار پروندهها
 -15تنظیم لیست کشیک شب و ابالغ به کلیه پرسنل کشیک
 -16استعالم تاییدیه تحصیلی پرسنل دانشجو
 -17هماهنگی با هسته گزینش استانداری تهراو و پیگیری مراحل پرونده گزینش چندی از پرسنل
 -18تنظیم و اصالح کلیه قرارداد پرسنل جهت اعمال  %14حقوق
 -19پیگیری و مکاتبات الزم جهت اعمال افزایش ح مسکن پرسنل
 -21استعالم تاییدیه تحصیلی پرسنل دانشجو
 -21پیگیری و مکاتبات الزم جهت اعمال افزایش ح مسکن پرسنل طب ضوابط قانوو کار
 -22بایگانی نامه های اداری و پرسنلی و برگ شمار پروندهها
 -23استعالم تاییدیه کسر از حقوق بانک
 -24انجام مکاتبات محوله
 -25مدیریت ترانسفرهای در جهت تسریع انجام امور واحدهای شهرداری
 -26هماهنگی سالن کنفرانس جهت تودیع و معارفه حراست محترم شهرداری پرند
 -27تهیه صورتجلسه ترانسفرهای سرشماری نفوس و مسکن
 -28تامین نیروی واحد ممیزی و صدور ابالغ های مربوطه
 -29تهیه ابالغ های ستاد مدیریت بحراو
 -31تهیه ابالغ های ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل اولین جلسه ستاد

 -31تهیه ابالغ های کمیته انضباطی و همچنین هماهنگی جهت تشکیل اولین جلسه کمیته انضباطی
 -32هماهنگی و برگزاری اولین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر
 -33پیگیری و مکاتبه جهت کارت هدیه به مناسبت شب یلدا
 -34تهیه لیست هسته گزینش

 -35گزارش حضور و غیاب در تایم صبح و ارسال به دفتر شهردار محترم
 -36همکاری واحد اداری با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی جهت معارفه مسئولین حراست و بازرسی
 -37پیگیری کارت هدیه 2/111/111ریالی به مناسبت شب یلدا
 -38پیگیری دفترچه کمیته انظباطی
 -39بررسی مجدد تمامی پروندههای اداری و برطرف نمودو کسری پروندهها
 -41تحویل پروندههای اداری از واحد محترم حراست به علت جابجایی صورت گرفته
 -41تهیه مکاتبات اداری تمامی واحدها
 -42رسیدگی به درخواست پرسنل
 -43تهیه مکاتبات ارباب رجوع جهت انتقال
 -44تأمین نیروی واحدهای داخلی (شهری)
 -45هماهنگی کالسهای آموزشی پرسنل جهت شرکت در کالسهای ضمن خدمت
 -46تهیه پاسخ مکاتبات وارده از ادارات و استانداری تهراو

انفورماتیک
 -1قرارداد پشتیبانی نرم افزار شهرسازی شهرآرا
 -2تحقی و بررسی نرم افزار های اتوماسیوو اداری مورد استفاده شهرداری های کشور وبرگزاری جلسات دمو
 -3تحقی و بررسی نرم افزار های مالی مورد استفاده شهرداری های کشور وبرگزاری جلسات
 -4برقراری ارتباط با شرکت های تامین پهنای باند جهت اجاره دکل موجود به منظور کاهش هزینه های اینترنت مصرفی
 -5تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزار های سیستم مالی(غفاری ،شرفی)

 -6تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزار های سیستم فنی شهرسازی(کسروی)
 -7تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزار های سیستم های اداری( جهانشاهی)
 -8تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و تعمیر و ارتقاء نصب نرم افزار های سیستم های فضای سبز(مبتکر)
 -9بررسی عیوب و رفع خطای پرینتر (دفتر شهردار -شهرسازی -عمراو -روابط عمومی-اداری -بایگانی -مالی)-
 -11بررسی عیوب و رفع خطای دستگاه های کپی (دفتر شهردار-شهرسازی -عمراو-بایگانی -روابط عمومی-اداری-مالی)
 -11نصب و راه اندازی پرینتر اداری (پاناسونیک)
 -12شارژ منظم کارتریج های رنگی وسیاه و سفید دستگاه های کپی -فکس وپرینتر
 -13گزارش لیستای ورود خروج و مرخصیات ماهیانه
 -14ربت مرخصیات و روزانه و ساعتی و ماموریت
 -15گزارش لیست های تاخیرات ماهیانه
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نامه های داخلی

نامه های وارده

نامه های صادره

کل نامه های ثبت
شده

ردیف

نامه های ارسال شده

نامه های تایپی

نامه های داخلی

نامه های
وارده

نامه های
صادره

کل نامه های ثبت
شده

4

247

499

470

4404

499

9124

دی

2500
2000
1500
1000
500
0
نامه های ارسال شده

نامه های تایپی

نامه های داخلی

نامه های وارده

نامه های صادره

کل نامه های ثبت
شده

ردیف

نامه های ارسال شده

نامه های تایپی

نامه های داخلی

نامه های
وارده

نامه های
صادره

کل نامه های ثبت
شده

4

067

006

146

4911

006

9942

بهمن
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
نامه های ارسال شده

نامه های تایپی

نامه های داخلی

نامه های وارده

نامه های صادره

کل نامه های ثبت
شده

ردیف

نامه های ارسال شده

نامه های تایپی

نامه های داخلی

نامه های
وارده

نامه های
صادره

کل نامه های ثبت
شده

4

017

090

471

4000

090

9070

عملکرد معاونت فنی و شهر سازی
شهریور و مهر

رديف

شهریور و مهر ماه 9315

شرح

1

دستور تهیه نقشه احداث بنا

2

پروانه ساختمانی صادره

19

تعداد

93

متراژ

9144/49
93

3

گواهی عدم خالف ساختمانی صادره

4

گواهی پايانکارساختمانی صادره

12

5

ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد

31

6

پاسخ استعالم

961

167

شهریور و مهر ماه 1395

39
20

پاسخ استعالم

ارجاع پرونده به
کمیسیون ماده صد

گواهی پایانکار

13

13

گواهی عدم خالف

پروانه ساختمامی

21

دستور تهیه نقشه

180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

رديف

آبان ماه 9315

شرح

1

دستور تهیه نقشه احداث بنا

2

پروانه ساختمانی صادره

91

تعداد

1

متراژ

4214/31

3

گواهی عدم خالف ساختمانی صادره

1

4

گواهی پايانکارساختمانی صادره

99

5

ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد

36

6

پاسخ استعالم

11

آبان ماه 1395
90

79

80
70
60
50
36

40
17

11
2

7

30
20
10
0

پاسخ استعالم

ارجاع پرونده به
کمیسیون ماده صد

گواهی پایانکار

گواهی عدم خالف

پروانه ساختمامی

دستور تهیه نقشه

رديف

آذر ماه 9315

شرح

1

دستور تهیه نقشه احداث بنا

2

پروانه ساختمانی صادره

91

تعداد

92

متراژ

4111/20

3

گواهی عدم خالف ساختمانی صادره

0

4

گواهی پايانکارساختمانی صادره

1

5

ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد

13

6

پاسخ استعالم

69

آذر ماه 1395
70

61

60
50
40
30

23
9

8

10

12

گواهی پایانکار

گواهی عدم خالف

پروانه ساختمامی

دستور تهیه نقشه

20
10
0

پاسخ استعالم

ارجاع پرونده به
کمیسیون ماده صد

رديف

دی ماه 9315

شرح

1

94

دستور تهیه نقشه احداث بنا

2

پروانه ساختمانی صادره

تعداد

4

متراژ

9249/63

3

گواهی عدم خالف ساختمانی صادره

94

4

گواهی پايانکارساختمانی صادره

91

5

ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد

19

6

پاسخ استعالم

64

دی ماه 1395
70

64

60
50
40
30

21
12

14

گواهی پایانکار

گواهی عدم خالف

14

20
10

4

0
پاسخ استعالم

ارجاع پرونده به
کمیسیون ماده صد

پروانه ساختمامی

دستور تهیه نقشه

معاونت خدمات شهری و فضای سبز
 -1پاکسازی کلیه محالت شهر
به منظور پاکسازی و بهبود سیمای شهری از هرگونه خاک و نخاله و مواد زائد طرح ضربتی جمع آوری و پاکسازی
نخاله ها از کلیه معابر اصلی و فرعی شهر پرند انجام شد .طرح پاکسازی محله به محله شامل تنظیف و رفت و روب
شهری ،پاکسازی و تسطیح زمین های بایر ،جمع آوری ضایعات ،شستشوی جداول ،الیروبی انهار ،امحاء و پاکسازی
پوسترها و لیبل های تبلیغاتی می باشد.
 -2اجرای عملیات پاکسازی فضای سبز سطح شهر
 -3اجرای عملیات چمن زنی در میادین و بوستان های سطح شهر
همزماو با چمن زنی میادین و بوستاو ها ،فرم دهی گیاهاو پامپاس گراس ،تروو ،پالم و حذف پاجوش و تنه جوش
گیاهاو نیز صورت گرفته است .حوزه فضای سبز شهرداری پرند در طرح پاییزی خود ،عملیاتی چوو کاشت و احداث
ورودی پایانه اتوبوس میداو امام خمینی (ره) ،پوشش سنگی قسمت های خاکی لچکی راهور میداو استقالل و همچنین
بسترسازی بلوار ستاره برای کاشت و علف کشی را عملیاتی نموده است.
 -4پاکسازی و جمع آوری نخاله از خیابان های رامند و رویان جنوبی
طرح پاکسازی محله به محله ،در زمینه آراستگی و زیباسازی شهر و رفع موانع و نا زیبایی های بصری و زیست محیطی
در محله های مختلف پرند صورت گرفت.
 -5اجرای طرح رفع آبگرفتگی های معابر در آستانه فصل سرما
طرح رفع آبگرفتگی معابر در بلوار چهارباغ شهر پرند همزماو با شروع فصل پاییز صورت گرفت.
 -6توزیع کیسه های زباله بین هیئت های مذهبی در ماه محرم
معاونت خدمات شهری جهت جلوگیری از دور ریزی زباله ها و حفظ بهداشت شهری ،اقدام به توزیع  251کیسه زباله در
بین هیئت های مذهبی شهر نمود.
 -7اجرای طرح پاکسازی انهار از میدان امام خمینی (ره) تا بلوار چهارباغ
در آستانه ایام عزای سید و ساالر شهیداو حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و به منظور حفظ سالمت شهرونداو ،تنظیف
سیمای شهر و همچنین جلوگیری از مزاحمت برای رفت و آمد شهرونداو عملیات الیروبی و پاکسازی جداول و انهار از
میداو امام خمینی (ره) تا بلوار چهارباغ انجام شد.
 -8رفع خاموشی های سطح شهر از جمله فاز یک ،خیاباو آسماو ،جنب بوستاو پیام نور و همچنین کوچه سرو  6و  ،8فاز
صفر ،خیاباو جام جم و فاز دو ،خیاباو آزالیا
 -9کاشت  151اصله نهال از میداو امام خمینی (ره) تا رستوراو بزرگ پرند
 -11عملیات به زراعی ،علف کشی ،تشتک زنی ،حذف پاجوش و تنه جوش ،شنکشی و خشکه زنی تمامی بوستاو های محلی
سطح شهر

 -11اجرای عملیات جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح شهر
 -12چمن زنی بوستان کوهسار
 -13حاشیه زنی بلوار باهنر
 -14کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت در بلوار باهنر از میدان آزادی تا بلوار چمران
 -15کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت در باغ ویالیی
 -16جابجایی و تعویض  15متر لوله  51در بوستان کوهسار
 -17تعویض شیر آب سه اینچ در ابتدای بلوار مطهری از سمت میدان بصیرت و استفاده از شیر فلنج دار
 -18کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت در خیابان خورشید و خیابان نور
 -19چمن زنی بلوار جمهوری
 -21حاشیه زنی بلوار باهنر
 -21حاشیه زنی بلوار جمهوری
 -22رفع ترکیدگی لوله خیابان امام خمینی جلوی لچکی راهور
 -23رفع ترکیدگی لوله رفیوژ مطهری نرسیده به چهارباغ
 -24رفع ترکیدگی لوله بلوار باهنر ورودی شهر
 -25حذف ضایعات فضای سبز در میدان امام ابتدای چهاربااغ ،خیاباان خورشاید و ناور ،جنگال مرواریاد ،بااغ ویالیای ،بلاوار
جمهوری ،بلوار باهنر و بوستانهای محلی
 -26آبیاری به طور منظم در کل مسیرهای آبیاری تانکری
 -27آبیاری منظم دستی در کلیه بوستانها
 -28حفر کانال و انتقال لوله هایی که روی سطح خاک قرار گرفته اند به زیر خاک در لچکی آگاهی و بلوار چهارباغ
 -29کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت بلوار مطهری
 -31کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت خیابان البرز جنوبی
 -31تعویض لوله فرسوده سنگ فرش

 -32جمع آوری ضایعات فضای سبز خیابان آزالیا
 -33جمع آوری ضایعات فضای سبز خیابات شهدای جنوبی
 -34جمع آوری ضایعات فضای سبز خیابان جمهوری
 -35حذف شاخه خشک خیابان شهدا
 -36حذف شاخه های خشک خیابان طباطبایی
 -37کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت بلوار مطهری از بلوار مطهری تا بلوار چمران
 -38جمع آوری ضایعات فضای سبز بلوار مطهری از طباطبایی تا چمران
 -39رفع ترکیدگی لوله در لچکی آگاهی
 -41لوله کشی جدید در بلوار چهارباغ حدفاصل میدان استقالل تا میدان امام
 -41کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت بلوار شهدای شمالی
 -42کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت بلوار طباطبایی شمالی
 -43ترمیم آبیاری تحت فشار رفیوژ بلوار باهنر
 -44کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت مجتمع الله و صدرا
 -45کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت جنگل مروارید
 -46کند و کوب ،ترمیم تشتک ،علف کشی و نظافت آزالیا
 -47هرس فرم درختچه ها بوستان بینالود
 -48هرس خرزهره ها در لچکی ورودی قدیم
 -49سمپاشی درختچه های بوستان فدک
 -51استفاده از سم زئوزران برای دفع آفات درختان صنوبر در بوستان فدک و امام حسین
 -51شستشوی وسایل بازی در بوستان فدک
 -52رفع ترکیدگی لوله در بوستان فدک

 -53رفع گرفتگی چاه سرویس بهداشتی بوستان فدک
 -54علف زنی و نظافت در خیابان زاگرس و بوستان زاگرس
 -55حذف کنده درختان بلوار باهنر ضلع جنوب و آماده سازی جهت کاشت نهال
 -56هرس خرزهره در بلوار مطهری جلوی بوستان کوهسار
 -57هرس آتریپلکس خیابان امام
 -58هرس ترون بوستان بینالود
 -59هرس ترون بوستان نسیم سحر
 -61چمن زنی میدان بصیرت
 -61چمن زنی بوستان بینالود
 -62چمن زنی بوستان فدک
 -63چمن زنی بوستان کوهسار
 -64کاشت رز و نسترن خیابان امام حدفاصل میدان استقالل تا میدان امام
 -65ترمیم لوله بریده شده در لچکی آگاهی
 -66ترمیم لوله بریده شده در میدان بصیرت
 -67حفر چاله جهت غرس نهال در بلوارهای طبابایی و شهدا
 -68رفع ترکیدگی لوله در مجتمع پرنیان
 -69احداث اسکلت گلخانه گل و گیاه در بوستان کوهسار
 -71ترمیم آبیاری تحت فشار بلوار باهنر
 -71آماده سازی بستر کاشت در بلوار امام جهت کاشت چمن
 -72هرس فرم درختاو ،درختچه ها ،بوته های بلوارهای سطح شهر از جمله :بلوار جمهوری ،بلوار چهارباغ ،روبروی سواختماو
شورا ،بوستاو فدک ،بوستاو امام حسن(ع) ،بلوار ستاره ،بلوار امام خمینی تا میداو اسوتقالل ،میوداو بصویرت توا ورودی

شهر ،روبروی ساختماو مرکزی شهرداری ،بلوار باهنر از میداو بصیرت توا میوداو آزادی ،بوسوتاو کوهسوار ،بلووار عالموه
طباطبایی شمالی و جنوبی

 -73اجرای عملیات تسطیح ،جمع آوری نخاله ها،شن کشی،تشتک زنی،پابیل کردو،حذف شاخه های جانبی وآفت دیده ،یخ
آب در بلوار شهدا شمالی در سه محور ،بلوار شهدا جنوبی در سه محور ،بلوار عالمه طباطبایی شمالی در سه محور ،بلوار
عالمه طباطبای جنوبی در سه محور ،بلوار چمراو شمالی و جنوبی ،بلوار خورشید در سه محور ،بلوار چهارباغ ،خیاباو
نقش جهاو دو ،بلوار ستاره در سه محور

 -74احداث بوستاو بدوو دخانیات در خیاباو نقش جهاو2
 -75واکاری و چمن کاری و گلکاری در بوستاو امام حسن(ع) و امام حسین (ع)
 -76کاشت بوستاو زاگرس واقع در باغ ویالیی فاز دو
 -77کاشت بوستاو شمشاد واقع در باغ ویالی
 -78کاشت بوستاو باراو برای احداث روبروی ساختماو دادکستری در فاز صفر
 -79آماده سازی بلوار چمراو برای احداث چمن کاری و گلکاری
 -81کاشت گل و گیاه بلوار امام تا میداو استقالل و در ادامه چمن کاری
 -81احداث جنگل کاری شمال بوستاو کوهسار 2هکتار

واحد تأسیسات و روشنایی شهر
 -1اصالح کامل برج نوری واقع در ورودی قدیم و نصب گیربکس جدید بهمراه  4عدد پرژکتور گازی و راه اندازی کامل آن
 -2اصالح کامل پایه روشنایی مقابل بازارچه واقع در خیابان کوهپایه (مسجد باب الحوائج)
 -3اصالح کامل دو عدد برج نوری واقع در بوستان بینالود و نصب پروژکتور گازی و راه اندازی کامل روشنایی
 -4اصالح ده پایه چراغ خاموش واقع در خیابان مروارید و کوچه مروارید1

 -5اصالح شش شعله چراغ خاموش واقع در بوستان کنار دانشگاه پیام نور
 -6اصالح کامل شش عدد پروژکتور گازی برج نوری واقع در بوستان مابین مجتمع ختمی و شب بو و راه اندازی مجدد
 -7کابل کشی و برق رسانی به دکه واقع در بوستان بانو
 -8تعمیر و راه اندازی کامل تیر چراغ های روشنایی واقع در پایانه ی اتوبوس رانی به تعداد  12شعله
 -9بازدید های شبانه از سطح شهر جهت لیست کردن خاموشی تمام فازهای شهر و انعکاس به اداره برق و همچنین پیگیری تا
حصول نتیجه.
 -11رفع خاموشی های تمام فازها طبق آدرس های اعالم شده توسط مشترکین از طریق سامانه  121اداره برق و سامانه 137
شهرداری.
 -11انجام تمام امورات تأسیسات و روشنایی ساختمان های مرکزی – خدمات شهری – ممیزی -حمل و نقل و شورا
 -12سر کشی مرتب و بازدید های هفتگی از تاسیسات برق واقع در بوستان ها -میادین و  ...جهت جلوگیری از هر گونه اتفاق و
عیب یابی و اصالح
 -13پیگیری ویژه نسبت به رفع خاموشی های بلوار ها – خیابان ها – کوچه ها از طریق منطقه برق و نامه نگاری های الزم و
پیگیری تا حصول نتیجه
 -14حضور فعال باباالبر و اکیپ روشنایی در مراسم ها جهت جلوگیری از بروز هرگونه عیب برقی
 -15اصالح برج نوری واقع در پارکینگ بوستان کوهسار
 -16رسیدگی به امور محوله که از طریق سامانه ای  137به واحد تاسیسات و روشنایی ارجاع می گردید
 -17همکاری الزم با واحد های شهرداری (به خصوص روابط عمومی) و انجام کارهای محوله
 -18اعزام با البر شهرداری جهت همکاری با اداره برق به منظور تسریع و خدمات بموقع در انجام امور برق و روشنایی پرند
 -19اصالح تمام خاموشی های واقع در مجتمع کیسون
 -21رفع خاموشی های خیابان دماوند –دماوند شمالی و جنوبی
 -21ریسه کشی در میادین اصلی شهر و همچنین بلوارها جهت عید آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج)
 -22اصالح و راه اندازی کامل 51عدد پایه چراغ روشنایی واقع در پیاده روی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد امور شهر
 -1جمع آوری کیسه های پخش شده ی زباله در خیابان ها
 -2جمع آوری خاک و نخاله های ریخته شده در خیابان های اصلی حاصل از کارهای عمرانی شهرداری
 -3شستشوی باکس های زباله
 -4الیروبی کانال ها و خیابان های سطح شهر

 -5جارو و رفت و روب شهری در  3فاز 1و1و2
 -6تخلیه ی باکس های زباله و انتقال آن به مرکز پسماند شهرستان رباط کریم
 -7جمع آوری نخاله های بوجود آمده از پیمانکاری آسفالت در کل شهر
 -8شستشوی کانال های سطح شهر
 -9جمع آوری نخاله های حاصل شده از فضای سبز در کل شهر
 -11جمع آوری سگهای ولگرد

عملکرد واحد گشت کنترل و نظارت ساختمانی
 -1ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز
 -2برخورد قاطع و توام با احترام به حقوق شهروندی در خصوص ساخت واحدهای تجاری غیر مجاز
 -3جلوگیری از احداث اضافه بنا در ساخت و سازهای دارای مجوز مسکونی
 -4برخورد الزم و با احترام نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی
 -5انجام بازدید از ساختمان ها جهت اخذ پایان کار
 -6ابالغ به تعاونی های مسکن مهر و گزارش به دفتر شهردار محترم
 -7جلوگیری از ساخت و ساز تجاری غیر مجاز
 -8کنترل حفاریها با همکاری واحد عمران
 -9کنترل نصب تابلوها با همکاری واحد محترم اصناف
 -11کنترل و جلوگیری از تجمع واحدهای تجاری بلوار جمهوری
 -11همکاری الزم با تمامی واحدها به دستور سرپرست محترم معاونت خدمات شهری
 -12گزارش دقیق و هفتگی از تخلفات به دفتر بازرسی محترم

واحد زیباسازی
 -1تهیه آنالیز و شرایط خصوصی خرید مبلمان شهری برای بوستان فدک
 -2تهیه آنالیز و شرایط خصوصی خرید تابلوهای نامگذاری معابر
 -3سیاه پوش نمودن شهر به مناسبت ایام اربعین حسینی و رحلت رسول اکرم
 -4شستشوی مجموعه بازی کودکان و وسایل بدنسازی پارکی بوستان فدک

عملکرد واحد سد معبر
 -1جمع آوری اجناس متفرقه از معابر عمومی سطح شهر
 -2رفع سد معبر و جمع آوری دستفروشان و میوه فروشان سطح شهر
 -3جمع آوری مشاغل مزاحم از سطح شهر
 -4جمع آوری تابلو ها و تبلیغات شهری غیرمجاز از سطح شهر
 -5پاسخگویی و اعزام ماموران سد معبر و اقدام سریع در مقابل تماس های مردمی سامانه 137
 -6گشت زنی در سطح شهر و جمع آوری وانت های دست فروش
 -7استقرار در ورودی شهر از ساعت  18الی  21جهت جلوگیری از ترافیک ورودی
 -8جمع آوری وانت های مزاحم خیابانی که از طریق مرکز اطالع رسانی شده است.

معاونت فنی و عمرانی

 -1بازدید از پروژه ساختماو شهرداری پرند همراه کارشناس دفتر فنی استانداری
 -2مغزه گیری از ستوو های بلوک  Aساختماو شهرداری پرند

 -3بررسی نتایج شیت های آزمایشگاهی بتن از ساختماو شهرداری پرند
 -4شرکت در مراسم روز دفاع مقدس در رباط کریم
 -5انجام محاسبات مربوط به متراژ خیاباو های سطح شهر جهت آسفالت و پیاده رو
 -6بازدید معابر و خیاباو ها  ،کوچه های فاز صفر – یک و دو برای در آوردو لکه های آسفالت و سنگ فرش معابر
 -7بازدید در سطح شهر جهت رویت حفاری های آبفا  ،اداره گاز و مخابرات
 -8نظارت بر ساخت دریچه های فلزی خیاباو آسماو – ستاره – البرز جنوبی
 -9نظارت بر حفاری ضلع جنوبی بلوار باهنر
 -11نظارت بر لوله گذاری سایز 111و  63در ضلع جنوبی بلوار باهنر (اجرای مخازو و نظارت )
 -11اجرای عملیات لکه گیری آسفالت سطح شهر در فاز های صفر – یک و دو
 -12اجرا و ساخت دریچه های فلزی در بلوار امام خمینی
 -13ترمیم آبگرفتگی و دال گذاری در خیاباو البرز شمالی و جنوبی و بلوار شهدا و علم کوه
 -14همکاری با فضای سبز در تخلیه خاک از فضای سبز بلوار مطهری
 -15نظارت بر اجرای زمین چمن مصنوعی و نصب
 -16اجرای بتن کف زمین چمن به متراژ 25*41
 -17آسفالت کاری پیست زمین چمن
 -18بررسی و نظارت بر صورت وضعیت پروژه چمن مصنوعی
 -19پیگیری اجرای پارک نقش جهاو
 -21خاک ریزی پیاده روها پارک نقش جهاو به طور کامل با متراژ  1111متر مربع
 -21غالف گذاری لوله های  pipingقبل از خاک نباتی
 -22حمل خاکهای اضافی به ورودی شهر جهت اجرای فضای سبز
 -23خاکریزی و تسطیح پیست تندرستی پارک نقش جهاو
 -24متره و برآورد محیط پیرامونی مزار شهدای گمنام جهت اجرای سازهای چادری
 -25کند کاری ضلع جنوبی حد فاصل میداو بصیرت تا ورودی شهر به طول تقریبا  2کیلومتر جهت لوله کشی آبیاری
قطره ای
 -26جاگذاری لوله  111در ضلع جنوبی
 -27جاگذاری لوله  63در ضلع جنوبی بلوار باهنر
 -28پیاده رو سازی توسط پیمانکار در خیابانهای نقش جهاو – قدمگاه – چهار باغ امام خمینی
 -29اجرای فنس اطراف زمین چمن مصنوعی
 -31برآورد نمازخانه و سرویس بهداشتی میداو استقالل
 -31نظارت بر عملیات کفپوش بتنی میداو امام خمینی
 -32نظارت بر ساختماو شهرداری
 -33حفاری میداو بصیرت جهت لوله گذاری مخازو
 -34نظارت در اجرای لوله گذاری لوله های  32در الین جنوبی خیاباو باهنر
 -35نظارت و مجوز حفاری برای آبفا
 -36برآورد هزینه تاسیسات سرویس بهداشتی میداو استقالل

 -37تجدید مناقصه جدول گذاری سطح شهر
 -38تجدید مناقصه آسفالت سطح شهر
 -39ابالغ دستور کارهای کارگاهی پروژه های اجرای کفپوش – تجهیز و راه اندازی مخزو و پروژه های دیگر
 -41برآورد هزینه کارهای امانی
 -41جلسه با مشاورین پروژه ها
 -42اجرای عملیات پیاده رو سازی توسط شرکت داتیک واقع خیاباو امام خمینی (بلوار چهار باغ ) نارنجستاو قوام – خیاباو
پرسپولیس – ورودی کیسیوو و لکه گیری کفپوش
 -43ترمیم جوب و دالگذاری کوهپایه – البرز جنوبی – البرز شمالی – علم کوه ابتدای قدمگاه
 -44جدولگذاری میداو امام خمینی و ترمیم جوی
 -45لکه گیری آسفالت سطح شهر واقع در فازهای صفر یک و دو
 -46ترمیم و ایجاد دریچه در ورودی علم کوه – البرز شمالی و البرز جنوبی و علم کوه
 -47برآورد پایانه اتوبوسرانی جهت تعمیر سرویس بهداشتی و نصب کانکس نمازخانه
 -48اجرای کفپوش بلوار چهارباغ
 -49نظارت بر نصب حفاظ آب شیرین کن پارک فدک
 -51نظارت بر نصب در پوش فلزی تأسیسات پارک فدک
 -51بازدید از سطح شهر جهت رفع عیوب طب مراجعات مردمی
 -52نظارت بر پیاده رو سازی در ورودی جاده قدیم
 -53بازدید از عملیات اجرای مخزو ورودی شهر
 -54طراحی پارک مروارید(فاز )2
 -55اجرای عملیات لکه گیری آسفالت وا قع در خیاباو آسماو  ،بلوار جمهوری  ،خیاباو خورشید  ،خیاباو نرگس و زیر سازی
و بیس ریزی در فازهای صفر و یک و دو
 -56اجرای زیر سازی و بیس واقع در پایانه میداو استقالل و تسطیح و غلطک زنی
 -57کفپوش نمودو بلوار امام خمینی و جاده قدیم ورودی پرند و بلوار عالمه شمالی و خیاباو ستاره
 -58جابجا نمودو تابلوی بلوار چهار باغ امام خمینی
 -59تهیه عکس و گزارش جهت درج در سایت شهرداری و همکاری با روابط عمومی
 -61لوله گذاری در دور میداو بصیرت و جلوی دانشگاه آزاد پرند لوله سایز 125
 -61شیب بندی کف مخازو t1و  t2در بلوار باهنر
 -62بازدید در سطح شهر برای حفاری های غیر مجاز
 -63خرید انشعاب برق  3فاز برای میداو بصیرت
 -64مطالعه طرحهای ورودی شهر
 -65متره و برآورد ورودی شهر

 -66اجرای جدول – خاکبرداری در دو طرف جاده قدیم  511متر
 -67ایجاد جدول در سمت راست خیاباو طباطبایی جهت پیاده رو به طول  911متر
 -68تعمیر و اجرای دریچه های سطح شهر
 -69تحویل قطعی پروژه جدول گذاری کافیلو طرح
 -71برآورد حفر چاه و دو مخزو آب غیر شرب
 -71برآورد حفاری شرکت آبفا به ارزش  521/111/111ریال
 -72نامه به دفتر فنی استاو جهت اجرای آسفالت کوچه های  3متری
 -73اجرای کفپوش خیابانهای بلوار عالمه شمالی تا میداو امام
 -74اجرای کفپوش رفیوژ وسط بلوار ستاره به تعداد  19پیاده رو
 -75ساخت دریچه های فلزی سطح شهر واقع در ورودی پایانه میداو استقالل
 -76ساخت پل فلزی ورودی میداو استقالل از پیاده راه به خیاباو
 -77ساخت پل فلزی ورودی خیاباو ستاره به خیاباو سرو جنب دفتر امام جمعه
 -78تنظیم صورتجلسه های کفپوش و همکاری با دفتر فنی
 -79بررسی صورتجلسه ها و صدور دستور کارهای به پیمانکار کفپوش
 -81اجرای عملیات لکه گیری آسفالت واقع سطح شهر خیاباو نرگس – امام خمینی – الوند – سیرو -سوبالو – خیابانهوای
باغ ویال
 -81ریختن تراشه آسفالت و تسطیح با گریدر واقع در پایانه میداو استقالل
 -82نظارت بر کار شیب بندی مخازو ورودی شهر
 -83لیست حفاری سطح شهر برای مجوز خانگی
 -84لیست حفاری برای ادارات دولتی
 -85گرفتن مجوز خرید برق سه فاز برای میداو بصیرت
 -86پی گیری استعالم قیمت و برگه درخواست جهت الماو ورودی شهر
 -87اجرای کول گذاری جاده قدیم
 -88نظارت بر اجرای دال گذاری میداو استقالل
 -89تنظیم دستورکار و صورتجلسات پروژه های عمرانی
 -91رسیدگی به صورت وضعیت پروژه های عمرانی
 -91رسیدگی به صورت وضعیت ساخت مخازو و آبیاری قطره ای
 -92پیگیری و طراحی پارکینگ آزادی
 -93پیگیری و طراحی ساختماو شماره  2آتشنشانی
 -94پیگیری و طراحی سرای محله (فاز صفر)
 -95نظارت بر اجرای پارک نقش جهاو

 -96اجرای کف پوش بتنی – لوله گذاری آب – اجرای برج نوری – غالف گذاری لوله های برق
 -97اجرای عملیات متراکم کردو بستر پیاده رو
 -98برآورد جداول سطح شهر جهت اجرا
 -99برآورد تاسیسات مکانیکی و لوله کشی بلوارهای سطح شهر جهت آبیاری قطره ای تمامی بلوارهای فاز صفر و یک و دو
 -111اجرای جدول در کوچه های گنو – علم کوه و لکه گیری سطح شهر
 -111بررسی صورتجلسه ها و صدور دستور کارهای مربوطه به پیمانکار کفپوش
 -112نظارت بر اجرای دال گذاری میداو استقالل و چند خیاباو اصلی شهر
 -113تنظیم دستورکار و صورتجلسات پروژه های عمرانی
 -114رسیدگی به صورت وضعیت پروژه های عمرانی
 -115رسیدگی به صورت وضعیت ساخت مخازو و آبیاری قطره ای
 -116پیگیری و طراحی پارکینگ آزادی
 -117پیگیری و طراحی ساختماو شماره  2آتشنشانی
 -118پیگیری و طراحی سرای محله (فاز صفر)
 -119نظارت بر اجرای پارک نقش جهاو
 -111برآورد و شروع به کارپارک نقش جهاو
 -111برآورد و شروع به کار پارک شمشاد و زاگرس و باراو
 -112برآورد شروع به کار آب نمای میداو امام خمینی (ره)

