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 معاونت فنی و عمرانی

 - 1ساختمان شهرداری پرند:
از آنجایی که شهر پرند تازه تأسیس و شهرداری آن نوپاست؛ ساخت ساختمان مرکزی شهرداری از ضروریترین بناهای اداری این شهر
می باشد .این ساختمان دارای متراژ تقریبی  18000متر مربع زیربنا می باشد .روند اجرای پروژه مذکور به صورتی است که بعد از
مرحله طراحی معماری و ساز ه مرحلۀ ساخت به دو بخش ساخت اسکلت بنا و بخش دیگر به مراحل نازک کاری و اجرای تأسیسات
الکتریکی و مکانیکی و کلید در دست می باشد.

 « - 2پارک بانو » در فاز یک.
در پی بررسی های به عمل آمده و همچنین درخواست های مردمی در خصوص کمبود بوستان و پارک های محلی در فازهای صفر و
یک /شهرداری اقدام به احداث « پارک خانواده » نموده است.

 - 8احداث پایانه موقت در ضلع شمال غربی میدان امام خمینی (ره)
با توجه به حجم ترافیکی در ساعات ابتدایی و انتهایی روز در میدان امام خمینی(ره) و طبق جلسهای با شورای سازمان ترافیک مبنی
بر ایجاد پایانه موقت در ضلع شمال غربی میدان امام خمینی (ره) معین گردید .که با توجه به اهمیت موضوع ظرف مدت یک ماه پایانه
موقت به منظور بهبود سیستم حمل و نقل شهری و همچنین رعایت مسائل ایمنی شهری ایجاد گردید.

 - 4اجرای پروژۀ آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر (آسفالت یک میلیاردی)
با توجه به حفاری های متعدد از طرف ادارات حفار در سطح شهر و نبود زیر ساخت های درست توسط شرکت عمران پرند /شهرداری
بودجهای را به مبلغ  100میلیون ریال در مرحله اول و  160میلیون ریال در مرحله دوم جهت لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
اختصاص شده است.

 - 1ساخت  022عدد دریچه های بتنی
با توجه به سرقت دریچه های فلزی در فازهای  1 / 0و  2شهرداری پرند تصمیم گرفت دریچه هایی از جنس بتن ایجاد کند .در این
پروژه  200عدد دریچه بتنی با برآورد  100میلیون ریال ساخته شد که هم اکنون در حال اجرا در فاز صفر پرند می باشد.

 - 6اتمام سومین پروژه بازار روز در فاز  0پرند
پس از احداث بازار روزهای شاهد و ایمان در فازهای صفر و  2شهرداری پرند /تصمیم به احداث بازار روز دیگری در خیابان ستاره در
زمینی به مساحت  300مترگرفته شد که اکنون افتتاح شده است.

 - 3ساختمان دادگستری شهر پرند
این ساختمان از سوی شرکت عمران جهت دادگستری در نظر گرفته شده بود /اما شهرداری پرند اقدام به تغییرات عمده در این
آپارتمان مسکونی نمود .لذا با توجه به عدم بازداشتگاه ها و اتاق های عریضه نویسی /برخی عملیات عمرانی از جمله حذف بعضی از
پارتیشن ها /نیز تعبیه  2حلقه چاه جذبی /ساخت سرویس بهداشتی /اتاق انفورماتیک در پارکینگ این مجتمع /رنگ آمیزی تمام اتاق
ها و دیوارهای نما و نصب تابلوی این اداره در ساختمان مذکور اجرایی شد.

 - 3احداث بلوار حضرت خدیجه کبری (س)
از دیگر اقدامات ساخت بلوار حضرت خدیجه کبری (س) توسط شهرداری پرند می باشد که در حد فاصل میدان بصیرت تا میدان
آزادی واقع شده است.

 - 1محصور نمودن آرامگاه شهدای گمنام پرند
شهرداری پرند جهت اجرای مراسم مذهبی در فصول سرد سال اقدام به محصور کردن آرامگاه شهدای گمنام با استفاده از شیشههای
سکوریت نمود.

- 10ساختمان خدمات شهری شهرداری پرند
ساختمان خدمات شهری شهرداری پرند واقع در بلوار امام خمینی (ره) که یک ساختمان نیمه کاره بود بارسازی شد .کار تجهیز و
راه اندازی این ساختمان در دو طبقه با زیر بنای  810متر مربع و با مبلغ  110,000,000ریال در مدت دو ماه به پایان رسید.

- 11جدول کاری ( امانی )
اجرا و ترمیم جداول در معابر سطح شهر پرند
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 سازمان حمل و نقل همگانی

 - 1حضور و غیاب رانندگان کلیه خطوط توسط نیروهای واحد گشت و بازرسی سازمان حمل و نقل
 - 2صدور کارنامه موقت تاکسی /اتوبوس /وانت بار بصورت روزانه
 - 8پیگیری و انجام مکاتبات الزم در خصوص انتقال تاکسی از سایر شهرها به شهر پرند
 - 4روان سازی بار ترافیکی میدان استقالل – میدان امام خمینی (ره) – دانشگاه آزاد اسالمی
 - 1پیگیری نصب سرعت گیر در نقاط مختلف سطح شهر پرند
 - 6هماهنگی و برگزاری جلسات هیئت مدیره سازمان حمل و نقل در  6ماهه دوم سال  3 ( 14جلسه )
 - 3هماهنگی و برگزاری جلسات شورای سازمان حمل و نقل در  6ماهه دوم سال  1 ( 14جلسه )
 - 3برخ ورد با رانندگان تاکسی شهرهای همجوار و برخی از تاکسی های تهران که در شهر پرند اقدام به جابجایی مسافر نموده اند ( .بیش
از  10مورد )
 - 1سرویس دهی در مراسم و مناسبت های مختلف مذهبی و ملی به ارگانها و نهادهای انقالبی شهر پرند
- 10سرویس دهی مستمر به نمازگزاران نماز جمعه شهر پرند با  1دستگاه اتوبوس
- 11پیگیری نصب عالئم ترافیکی معابر شهر پرند
- 12تهیه و نصب  10عدد تابلو راهنمای کتابخانه پیامبر اعظم (ع) در نقاط مختلف شهر پرند
- 18پیگیری و نصب  2عدد چراغ راهنمایی و رانندگی سوالر در ورودی قدیم شهر پرند
- 14تهیه و تنظیم بودجه  6ماهه دوم سال  14و بودجه سال  11و به تصویب رساندن آنها در شورای سازمان حمل و نقل همگانی
شهرداری پرند و در نهایت ارسال بودجه های مذکور به شورای اسالمی شهر پرند جهت بررسی و تصویب
- 11تهیه و تنظیم جدول عوارض سالیانه تاکسیرانی و اتوبوسرانی و به تصویب رساندن آنها در شورای سازمان حمل و نقل همگانی
شهرداری پرند و در نهایت ارسال عوارض یاد شده به شورای اسالمی شهر پرند جهت بررسی و تصویب
- 16پیگیری و انجام مراحل ثبت مالیات بر ارزش افزوده سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری پرند از طریق اداره دارایی شهرستان
رباط کریم

- 13شرکت در جلسات شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان رباط کریم (  6جلسه )
- 13شرکت در جلسات کمیته حمل و نقل انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری در فرمانداری شهرستان رباط کریم در
خصوص اختصاص  33دستگاه خودرو تاکسی جهت بکارگیری در ایام انتخابات (  8جلسه )
- 11اجرای طرح تفکیک جایگاه آقایان و بانوان در اتوبوسهای برون شهری خطوط پرند به مترو صادقیه و پرند به مترو شاهد و نظارت
مستمر بر حسن اجرای طرح مذکور
- 20فراهم نمودن مقدمات ساماندهی مسافربری های شخصی با توجه به نیاز سازمان حمل و نقل
- 21پیگیری و تعمیر کلیه چراغهای راهنمایی و رانندگی ( سوالر ) در سطح شهر پرند
- 22تعمیر اساسی و ارتقاء سیستم کنترل هوشمند چراغ راهنمایی و رانندگی تقاطع چمران – بلوار جمهوری ( چهارراه پارک فدک )
- 28تهیه و نصب  6عدد تابلو جهت نما شهرداری پرند
- 24تهیه و نصب  6عدد تابلو جهت نما پلیس راهور شهر پرند
- 21پیگیری و تعمیر کلیه چراغهای راهنمایی و رانندگی ( سوالر ) در سطح شهر پرند
- 26اتخاذ تمهیدات الزم جهت ثبت نام طرح نوسازی تاکسی ها برای ناوگان حمل و نقل شهر پرند
- 23حضور در جلسه سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به منظور اطالع رسانی و اعالم جزئیات طرح نوسازی  10هزار دستگاه تاکسی
فرسوده در شهرهای کشور در تاریخ 14,11,10
- 23حضور در جلسه استانداری تهران در خصوص ایجاد رویه و بحث و تبادل نظر پیرامون پیشنهاد تشکیل سازمان قطار شهری استان
تهران
- 21استقرار واحد گشت و کنترل نظارت سازمان با جانمایی و نصب کانکس به همراه تجهیز آن در پایانه امام خمینی (ره)
- 80پیگیری و تهیه تابلو فلکسی واحد گشت و کنترل نظارت سازمان حمل و نقل در پایانه امام خمینی (ره)
- 81حضور در صحنه تصادفات رانندگی سطح شهر و رفع و روان سازی ترافیک در محل تصادفات بصورت مستمر
- 82رفع ترافیک ورودی شهر به دلیل سقوط داربست طاق نصرت شهرداری ناشی از طوفان و برف
- 88نظارت مضاعف واحد گشت و کنترل نظارت در روزهای برفی و بارانی و حضور مستمر در سطح شهر
- 84همکاری با پرسنل خدمات شهری در خصوص رفع سد معبر خودروهای میوه فروش در سطح شهر

- 81هماهنگی در خصوص اختصاص  10دستگاه اتوبوس جهت سفر ریاست محترم جمهور به شهرستان رباط کریم /بهارستان و اسالمشهر
- 86هماهنگی و پیگیری های الزم در خصوص در اختیار گذاشتن  33دستگاه تاکسی تحت نظارت سازمان جهت برگزاری انتخابات
- 83حضور در جلسات کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر پرند در خصوص بررسی بودجه  1811سازمان (  4جلسه )
- 83پیگیری و تصویب بودجه سال  1811سازمان حمل و نقل از طریق شورای محترم اسالمی شهر پرند
- 81پیگیری و تصویب جدول تعرفه خدمات و عوارض تاکسی و اتوبوس سال  1811از طریق شورای اسالمی شهر پرند
- 40تهیه و تنظیم جدول شیفت پرسنل سازمان حمل و نقل در ایام نوروز  1811و ارسال به شهرداری /شورای اسالمی شهر و فرمانداری
شهرستان رباط کریم
- 41اتخاذ تمهیدات و هماهنگی های الزم در خصوص ساماندهی سرویس مدارس شهر پرند با توجه به بازگشایی مدارس در سال تحصیلی
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معاونت فرهنگی و اجتماعی

 - 1تشکیل جلسات ماهانه شورای نامگذاری و تنظیم صورتجلسات مربوطه جهت انجام دستورالعمل ها و مصوبات این جلسات
 - 2تشکیل جلسات ماهانه ستاد مدیریت بحران جهت بهره گیری از دستورالعمل های اقدامات پیشگیرانه و آمادگی همه جانبه در مواقع
بحرانی و تنظیم صورتجلسات مربوطه
 - 8تهیه گزارش عملکرد سه ماهه سوم شهرداری در سال 14
 - 4ارسال روزانه اخبار شهرداری پرند به ایمیل فرمانداری رباط کریم جهت استفاده در سایت فرمانداری
 - 1ارسال اخبار شهر و شهرداری پرند به ایمیل روزنامه های محلی جهت اطالع رسانی در سایر رسانه ها
 - 6تهیه و تنظیم جداول مربوط به حوزه توسعه و ترویج فرهنگ اشاعه نماز
 - 3پیگیری و شرکت در جلسات مراکز بهداشت و سالمت
 - 3بازدید از سطح شهر و تصویربرداری از وضعیت موجود در فضای سبز
 - 1پیگیری امور مربوط به بهداشت شهرستان رباط کریم
- 10پیگیری جهت هماهنگی در خصوص برگزاری جشن دهه فجر

- 11طراحی جلد بر روی  DVDسخنرانی مقام معظم رهبری و دعای ندبه در روز جمعه  8دی ماه در مسجد امام حسن (ع)
- 12تهیه و تنظیم مطالب و خبر مربوط به هفته وحدت
- 18مکاتبه با معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان رباط کریم جهت کمپ ترک اعتیاد
- 14شرکت در جلسه مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم با موضوع اصالح الگوی مصرف قند /نمک و روغن
- 11طراحی پوسترهای کوچک جهت درج مناسبت های دی ماه
- 16وبگردی جهت پیگیری اخبار شهر و شهرداری پرند در سایت های سراسر کشور
- 13پیگیری جهت برگزاری کالس آموزش کمک های اولیه از سوی جمعیت هالل احمر شهرستان رباط کریم
- 13تهیه و تنظیم دعوتنامه به آقای فرماندا ر /امام جمعه و اعضای شورای شهر جهت شرکت در مراسم  1دی روز بصیرت و میثاق امت با
والیت
- 11هماهنگی و انجام قرعه کشی جهت اعالم برندگان مسابقه ی طرح « از کربال تا طوس » با حضور حجت االسالم و المسلمین محتشم/
جناب آقای نبی مسئول حراست شهرداری و جناب آقای حسنی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری
- 20مأموریت به استانداری و شرکت در جلسه هم اندیشی روابط عمومی استانداری و مسئولین رسیدگی به امور سایت شهرداری
- 21تهیه و تنظیم پیام تبریک شهردار به مناسبت والدت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
- 22تهیه گزارش تصویری از رفع سد معبر ورودی شهر
- 28درج اخبار فرمانداری در سایت و طراحی بنرهای حضور در انتخابات مجلس شورای اسالمی برای فرمانداری
- 24درج اخبار عملکردهای معاونت ها و واحدهای داخلی شهرداری به صورت روزانه بر روی سایت شهرداری
- 21پیگیری و مکاتبه با اداره محیط زیست شهرستان رباط کریم در خصوص برگزاری پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست در اسفند ماه
سال 14
- 26تهیه و توزیع بسته های فرهنگی به مناسبت محرم و صفر
- 23برگزاری مسابقه فرهنگی طرح « از کربال تا طوس » در بین کارکنان شهرداری
- 23برگزاری همایش سه ساله های حسینی در مسجد امام حسین (ع) شهر پرند
- 21پاسخگویی به ارباب رجوع ( /بانوان سرپرست خانوار ) و رسیدگی به مشکالت مطروحه آنان
- 80پیگیری جهت اعزام ورزشکاران برای شرکت در مسابقه آمادگی جسمانی شهرستان رباط کریم
- 81توزیع کیسه های زباله در بین هیئت های مذهبی و مساجد شهر پرند در ایام محرم

- 82تهیه لیست مشخصات هیئت های مذهبی جهت پرداخت کمک نقدی به آنها
- 88اهدای لوح تقدیر به خانواده معزز شهدای شهر پرند
- 84برگزاری مراسم بزرگداشت روز تربیت بدنی و ورزش در شهر پرند
- 81تهیه و ارسال گزارش عملکرد مهر ماه امور بانوان به فرمانداری شهرستان رباط کریم
- 86پیگیری و ارسال پیامک های ماه محرم به پرسنل شهرداری
- 83پیگیری جهت استقرار  1دستگاه اتوبوس در مقابل مساجد در روز عاشورا
- 83پیگیری و تنظیم صورت جلسه هم اندیشی با ائمه جماعات مساجد شهر پرند
- 81تهیه آرشیو عکس روز جهانی کودک
- 40تهیه و تنظیم دعوتنامه و ارسال به جناب آقای بیگی فرمانداری شهرستان رباط کریم /امام جمعه و اعضای شورای اسالمی جهت
شرکت در مراسم روز  1دی ( روز بصیرت و میثاق امت با والیت )
- 41هماهنگی با اداره آبفای پرند جهت در اختیار گذاشتن نقشه تأسیسات شهری و زیربنایی به اعضای ستاد مدیریت بحران
- 42هماهنگی با اداره آبفای پرند جهت نصب شیر هیدرانت در آتش نشانی شهرداری پرند
- 48طراحی بنرهای هفته وحدت 1 /دی ( روز بصیرت )
- 44پیگیری جهت تمدید قرارداد با مربیان ورزشی
- 41جانمایی ایستگاه های ورزش صبحگاهی برای شهروندان
- 46تهیه بروشور و بنر مربوط به ورزش صبحگاهی
- 43پیگیری و هماهنگی با جمعیت هالل احمر شهرستان رباط کریم جهت برگزاری کالسهای آموزش کمک های اولیه برای پرسنل
شهرداری
- 43پیگیری جهت هماهنگی برگزاری جشن دهه فجر و مکاتبه با شهردار در خصوص سین برنامه های پیشنهادی در این دهه
- 41پیگیری و هماهنگی با شهردار و سرپرست سازمان حمل و نقل در خصوص طرح نصب برچسب های قرآنی بر روی اتوبوسهای شهری
- 10تهیه و تنظیم آیات فرهنگی و اجتماعی قرآن کریم جهت اجرایی کردن طرح نصب برچسب های قرآنی بر روی اتوبوسهای شهری
- 11هماهنگی با اداره محیط زیست شهرستان رباط کریم جهت برگزاری نمایشگاه و برپایی جشن روز هوای پاک
- 12تهیه فرم توافقنامه با مدیران نشریات داخلی
- 18همکاری و شرکت در همایش « زن /هویت ملی و مشارکت حداکثری » در فرهنگسرای شهرستان رباط کریم

- 14تهیه و تنظیم منشور وحدت در قرآن
- 11هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم جهت برنامه ریزی فعالیت های کمپین سالمت
- 16تهیه و طراحی پمفلت های سالمت جهت توزیع در همایش تغذیه سالم
- 13برگزاری همایش روز هوای پاک و تغذیه سالم در پارک فدک
- 13تهیه و تنظیم اطالعیه و طرح بنر اطالع رسانی تعرفه عوارض سال 11
- 11برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن ساختمان شهرداری
- 60برگزاری همایش سبک زندگی در فرهنگسرای بهشت
- 61انجام هماهنگی های الزم در خصوص برگزاری تست رایگان سرطان سینه و پروستات در درمانگاه مهر پرند
- 62ارسال اخبار بهمن ماه به ایمیل فرمانداری شهرستان رباط کریم جهت درج در سایت
- 68برگزاری جلسه هم اندیشی شبکه بهداشت /شهرداری و کانون هالل احمر دانشگاه آزاد اسالمی پرند در خصوص همکاری در زمینه
تشکیل کانون شهریاران جوان
- 64برگزاری جشن دهه فجر
- 61برپایی بزرگداشت حماسه  1دی در مصلی امام خمینی (ره)
- 66برگزاری همایش سه ساله های حسینی در مسجد امام حسین (ع) شهر پرند
- 63برگزاری مراسم بزرگداشت روز تربیت بدنی و ورزش همگانی در شهر پرند
- 63برگزاری جشنواره بزرگ دیابت و تغذیه سالم در شهر پرند
- 61برگزاری جشن روز جهانی کودک و برپایی ایستگاه نقاشی در پارک فدک
- 30برگزاری همایش پیاده روی همگانی در شهر پرند به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش همگانی
- 31برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در مسجد امام حسین (ع) شهر پرند
- 32برپایی نمایشگاه کتاب کودک
- 38برپایی ایستگاه کانون فرهنگی – اجتماعی بانوان حامی محیط زیست در پاکسازی محله به محله
- 34تقدیر و تجلیل از خانواده های معزز شهدا در مناسبات مختلف مذهبی و اجتماعی
- 31برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بانوان مداح شهر پرند
- 36برگزاری مراسم روز درختکاری

- 33برگزاری مراسم بزرگداشت روز هوای پاک
- 33نصب المان هفت سین در میدان استقالل



امور بانوان

 - 1برگزاری جلسه هماهنگی همایش شیرخوارگان حسینی
 - 2دیدار و گفتگو با زنان سرپرست خانوار /زنان کارآفرین و هنرمند و ...
 - 8سومین جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان رباط کریم
 - 4مذاکره با مدیران مؤسسات خیریه شهر
 - 1شرکت در همایش کودک /محیط زیست و پسماند
 - 6مذاکره با بانوان شاغل در اداره برای ارائه نظرات و مشکالت و بررسی راهکارها
 - 3همایش پیاده روی در شهر پرند
 - 3تجلیل از کارکنان سادات شهرداری پرند
 - 1برگزاری همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در مسجد امام حسین (ع)
- 10برپایی غرفه کودک و محیط زیست
- 11برگزاری نمایشگاه کتاب کودک
- 12بازدید از منزل زنان بی سرپرست در خصوص مساعدت از طریق ماده 13
- 18برپایی ایستگاه کانون فرهنگی – اجتماعی بانوان حامی محیط زیست
- 14برپایی ایستگاه کاردستی
- 11برپایی ایستگاه نقاشی در پارک فدک
- 16استقرار بنر استندی کمپین جمع آوری درب بطری برای حمایت از کودکان سرطانی در غرفه کودک و محیط زیست
- 13اعزام بانوان مبلغ و مداح شهر پرند به اردو یک روزه
- 13پیگیری ثبت و تشکیل کانون فرهنگی اجتماعی بانوان حامی محیط زیست شهر پرند
- 11برگزاری همایش بزرگ سه ساله های حسینی

- 20توزیع بروشور دانستنی های مفید درباره پیگیری از سکته مغزی در بین پرسنل شهرداری و شهروندان
- 21برپایی ایستگاه کانون فرهنگی – اجتماعی بانوان حامی محیط زیست در پاکسازی محله به محله
- 22پیگیری ثبت و تشکیل کانون فرهنگی اجتماعی بانوان حامی محیط زیست
- 28برگزاری جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح پاکسازی محله به محله در شهر پرند
- 24برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری همایش سه ساله های حسینی
- 21اجرای طرح پاکسازی محله به محله در شهر پرند
- 26شرکت درکارگروه بانوان شهرستان رباط کریم
- 23برگزاری جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح پاکسازی کوه های تخت رستم
- 23شرکت در جلسه دبیرستان دخترانه حنانه
- 21نشست تخصصی بانوان فهیم شهر پرند به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان (  21نوامبر )
- 80تقدیر و تجلیل از خانواده معزز شهدا در یادواره شهدای شهر پرند
- 81بازدید از منزل  3نفر از زنان بی سرپرست در خصوص مساعدت از طریق ماده  13و ارسال الیحه به شورای اسالمی شهر پرند
- 82برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بانوان مداح شهر پرند

 واحد انفورماتیک ( فناوری اطالعات )

 - 1انعقاد قرارداد پشتیبانی یو پی اس و چکاپ فصلی دستگاه های یو پی اس و باتری ها
 - 2انعقاد قرارداد پشتیبانی اتوماسیون اداری – مالی پژوهش رایانه هوشمند
 - 8انعقاد قرارداد پشتیبانی شهرسازی شهرآرا و بایگانی اسناد سبا
 - 4انعقاد قرارداد پشتیبانی اینترنت
 - 1انعقاد قرارداد پشتیبانی آنتی ویروس کسپرسکی
 - 6نصب دستگاه حضور و غیاب حمل و نقل و برقراری لینک ارتباطی
 - 3نصب دستگاه حضور و غیاب شورای شهر و برقراری لینک ارتباطی

 - 3افزایش فیلد ها و رفع نیاز نرم افزار شهرسازی به تعداد  40مورد
 - 1تهیه بکاپ نرم افزار شهرسازی به صورت روزانه – ماهیانه  -سالیانه
- 10تعویض ورژن شهرسازی ( 1مرتبه) و ارتقاء نرم افزار موجود
- 11تعویض ورژن مالی
- 12تعویض ورژن حقوق و دستمزد
- 18نصب نرم افزارهای اتوکد -رویت  -آفیس آخرین ورژن بر روی سیستم های مورد نیاز شهرسازی و عمران
- 14نصب نرم افزارهای فتوشاپ آخرین ورژن بر روی سیستم های فرهنگی اجتماعی
- 11تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزارهای سیستم های اداری
- 16تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزارهای سیستم های فرهنگی اجتماعی
- 13تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزارهای سیستم های خدمات شهری
- 13تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزارهای سیستم های حراست
- 11تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزارهای سیستم های شورای شهر
- 20تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزارهای سیستم های آتش نشانی
- 21بررسی عیوب و رفع خطای پرینتر (دفتر شهردار -شهرسازی -عمران -روابط عمومی -اداری -بایگانی  -مالی -آتش نشانی)
- 22بررسی عیوب و رفع خطای دستگاه های کپی (دفتر شهردار -شهرسازی -عمران -بایگانی -روابط عمومی -اداری -مالی)
- 28شارژ منظم کارتریج های رنگی و سیاه و سفید دستگاه های کپی -فکس و پرینتر

 معاونت خدمات شهری و فضای سبز:
 واحد فضای سبز
 - 1علف کشی و تشتک زنی پارک مسجد امام حسین (ع) و امام حسن (ع) /میدان بصیرت
 - 2علف کشی و سرگل زنی فضای سبز میدان بصیرت /بلوار جمهوری /میدان استقالل /میدان آزادی/
 - 8چمن زنی و حاشیه زنی تمامی چمن های سطح شهر

 - 4کاشت درخت در خیابان آپادانا و خیابان نقش جهان
 - 1تشتک زنی و هرس بلوار جمهوری /میدان آزادی و پارک فدک
 - 6نخاله برداری فضای سبز میدان بصیرت
 - 3تجهیز و راه اندازی کلیه سرویس های بهداشتی بوستان های سطح شهر
 - 3خشکه زنی درختان اکالیپتوس سطح شهر
 - 1کاشت درخت عرعر در پارک کوهسار
- 10کاشت لچکی ورودی جاده قدیم ساوه
- 11علف زنی و تشتک زنی پارک فدک و بوستان بینالود
- 12تجهیز و راه اندازی کلیه سرویس های بهداشتی بوستان های سطح شهر
- 18علف کشی /تشتک زنی /خشکه چینی و نظافت بوستانهای محلی به صورت هفتگی
- 14علف کشی میدان امام خمینی (ره) /بلوار باهنر شرقی /بلوار ستاره
- 11نظافت و تشتک زنی بلوار چهارباغ امام خمینی (ره)
- 16نظافت /علف کشی /تشتک زنی و کاشت در دانشگاه پیام نور و دبیرستان دخترانه شهدای گمنام (خیابان آسمان)
- 13نظافت و جمع آوری نخاله فضای سبز سطح شهر به صورت روزانه
- 13علف کشی /تشتک زنی بلوار ورودی شهر /بوستان بینالود /میدان امام خمینی (ره) /بلوار باهنر شرقی /بلوار چهارباغ امام خمینی (ره)/
دانشگاه پیام نور /جنگل مروارید /آزالیا و اقاقیا /بلوار عالمه مطهری /بلوار عالمه طباطبایی
- 11نظافت و جمع آوری نخاله های فضای سبز سطح شهر به صورت روزانه
- 20احداث آبنما در پارک کوهسار جنب مزار شهدا
- 12تشتک زنی و هرس فرم فضای سبز بلوار باهنر غربی ،خیابان البرز شمالی ،بلوار جمهوری ،میدان استقالل ،میدان آزادی ،پاار

فاد ،

بلوار چهار باغ بهشت ،بلوار چهار باغ امام خمینی (ره) ،بلوار باهنر شرقی ،آزالیا و اقاقیا ،بلوار شهدا ،بلاوار الالمام مرهاری ،بلاوار الالمام
طباطبایی ،بلوار شهید چمران ،خیابان آسمان ،خیابان آفتاب ،خیابان کیهان ،خیابان بااران ،خیاباان کوهتاتان ،خیاباان سارو ،خیاباان
بهاران ،بلوار نور ،بلوار خورشید ،مجتمع باغ ویالیی ،ورودی جاده قدیم ساوه ،خیابان کوکب ،خیابان مریم ،خیابان مینا ،خیاباان للزازار،
خیابان مهتاب ،خیابان مروارید ،خیابان ارکیده ،پار
- 11احداث فضای سبز در بوستان محلی نرلس

کوهتار ،بلوار ستاره ،خیابان البرز شمالی

 واحد تأسیسات و روشنايی شهر
 - 1نصب وال واشرهای افکت دار بر روی تیرهای چراغ برق بلوار باهنر
 - 2رفع خاموشی های بوستان های سطح شهر
 - 8طراحی و نصب دو المان شهری نورپردازی شده در میدان استقالل و پارک فدک
 - 4تعمیر ریسه های گوشواره ای بلوار جمهوری و رفع خاموشی آنها
 - 1تعیین و مشخص نمودن خاموشی های سطح شهر و پیگیری از طریق اداره برق رباط کریم جهت رفع خاموشی ها
 - 6آذین بندی شهر به مناسبت اعیاد غدیر و قربان
 - 3انجام کلیه امور تأسیساتی و برقی مربوط به ساختمان شهرداری و معاونت خدمات شهری و شورای شهر
 - 3تعمیر چراغ های الک پشتی بلوار عالمه مطهری و رفع خاموشی آنها
 - 1اخذ انشعاب برق  8فاز برای ساختمان معاونت خدمات شهری
- 10نورپردازی ساختمان مزاونت خدمات شهری و فضای سبز
- 11رفع خاموشی های کلی ورودی قدیم پرند
- 12رفع نقص و تزمیر و تزویض حبابی های بلوار امام
- 18نصب وال واشر های افکت دار بر روی تیرهای چراغ برق در ورودی شهر
- 14پیگیری وضزیت روشنایی مزابر سرح شهر از اداره برق شهرستان رباط کریم
- 21تزمیرات و بازدید از تاسیتات بوستانها و میادین شهر
- 21االالم خاموشی های شهر بم اداره برق شهرستان رباط کریم و پیگیری تا حصول نتیجم
- 21کابل کشی آبنمای پار

کوهتار

- 21انجام کلیم امور تاسیتاتی ساختمان مرکزی شهرداری و خدمات شهر



واحد امور شهری

 - 1خرید و نصب  38عدد باکس زباله و زیرباکسی در سطح فازهای صفر و یک و دو

 - 2جمع آوری نخاله های ساختمانی از سرح شهر
 - 8الیروبی کانالها و نهرهای شهری
 - 4نظافت سطح شهر /معابر /خیابانها و ...
 - 1شستشوی باکس های زباله سطح شهر /شستشو و نظافت پایانه های سطح شهر /شستشوی جداول و کانالهای سطح شهر
 - 6نظافت و جاروی خیابان ها و بلوارهای اصلی شهر توسط جاروی مکانیزه
 - 3پاک کردن نوشته های غیر مجاز بر روی دیوارهای سطح شهر
 - 3کمک به هیئت های مذهبی در برگزاری مراسم سوگواری ساالر شهیدان امام حسین (ع)
 - 1تأمین نیرو و کمک به واحدهای زیبا سازی و تأسیسات در انجام امور تأسیساتی شهر و آذین بندی شهر
- 10توزیع کیسه های زباله در تکایا و هیئت های مذهبی در ایام سوگواری امام حسین (ع)
- 11جمع آوری نخاله های ساختمانی از سطح شهر
- 12شستشوی جداول و کانال های سطح شهر
- 18ساخت کمپ نگهداری سگهای ولگرد در ضلع غربی پارک کوهسار
- 14جمع آوری سگهای ولگرد از سطح شهر به شیوه زنده گیری و عقیم سازی آنها
- 11نمک پاشی و برف روبی معابر
- 16اطالع رسانی و آگاه سازی شهروندان در خصوص شیوه زنده گیری سگ های ولگرد و نحوه اطالع رسانی به شهرداری در صورت برخورد
با سگهای ولگرد
- 13واکتیناسیون و انگل زدایی سگهای ولگرد جمع آوری شده

 واحد ساماندهی مشاغل
 - 1بازدید روزانه از کانکس های جمع آوری پسماند و نظارت بر عملکرد آنها
 - 2بازدید از دکه های تنقالتی و مطبوعاتی سطح شهر
 - 8بازدید و سرکشی از میادین میوه و تره بار شاهد و ایمان در خصوص رعایت اوزان /نرخ مصوب و کیفیت محصوالت

 - 4جمع آوری گلخانه واقع در بلوار عالمه مطهری به دلیل سلب آسایش و ایجاد مزاحمت برای شهروندان
 - 1اجرای طرح طزمم لذاری و معدوم سازی حیوانات موذی
 - 6برلزاری مراسم روز هوای پا
 - 3جمع آوری کیوسک غیرمجاز واقع در میدان آزادی و میدان ایمان

 - 3آموزش تفکیک زبالم از مبدا در سرح مدارس پرند

 واحد گشت کنترل و نظارت ساختمانی
 - 1ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز
 - 2برخورد قاطع و توأم با احترام به حقوق شهروندی در خصوص ساخت واحدهای تجاری غیر مجاز
 - 8جلوگیری از احداث اضافه بنا در ساخت و سازهای دارای مجوز مسکونی
 - 4پیگیری و ارائه اخطار نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی
 - 1انجام بازدید از ساختمان ها جهت اخذ پایانکار
 - 6همکاری با واحدهای مختلف شهرداری (سد معبر /فضای سبز /عمران) در انجام امور محوله حسب دستور معاونت محترم خدمات
شهری و فضای سبز
 - 3ابالغ به تمامی تعاونی های مسکن مهر و گزارش آنها به دفتر شهردار محترم
 - 3کنترل و گزارش تغییر کاربری های سطح شهر به شهردار محترم
 - 1جلوگیری از احداث طبقات اضافه
- 10ارائه گزارش هفتگی به واحد محترم بازرسی در خصوص وضعیت ساخت و سازها
- 11تخریب ساخت و سازهای تجاری غیرمجاز در بلوار امام خمینی (ره)

 واحد زيباسازی
 - 1رنگ آمیزی بوستانهای فدک و بهشت

 - 2کفسازی بوستانهای نیلوفر /مینا /بنفشه جهت نصب وسایل بازی پلی اتیلن
 - 8اجرای نقاشی دیواری به متراژ 1000مترمربع بر روی دیوار مدارس جهت طرح استقبال از بهار علم و دانش (بازگشایی مدارس)
 - 4سیاه پوش نمودن شهر به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع)
 - 1آذین بندی نمودن شهر به مناسبت اعیاد غدیر و قربان
 - 6رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس پایانه استقالل /آالچیق های بلوار چهار باغ و بوستان کوهسار
 - 3رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس پایانه امام خمینی (ره)
 - 3تعمیر /بازسازی و رنگ آمیزی مبلمان شهری بوستان تندرستی ( شامل آالچیق ها /نیمکت ها و وسایل بازی کودکان )
 - 1سیاه پوش نمودن شهر به مناسبت اربعین حسینی و رحلت پیامبر اعظم (ص)
- 10تهیم شرایط خصوصی،مشخصات فنی و جزئیات اجرایی خرید مبلمان شهری (شامل نیمکت،سرل زبالم،وسایل بدنتازی پارکی و
آالچیق) جهت برلزاری مناقصم المومی بم مبلغ  93/000/000/000ریال
- 11تهیم شرایط خصوصی،مشخصات فنی و جزئیات اجرایی رنگ آمیزی جداول شه ری جهت برلزاری مناقصم المومی برای طرح استقبال
از بهار (31بم مبلغ  9/000/000/000ریال)
- 12اتمام پال

کوبی و نصب  20/000پال

در فازهای صفر و یک و دو

- 18آذین بندی شهر به مناسبت ایام اهلل دهه فجر
- 14نورافشانی مقبره الشهدای پارک کوهسار به مناسبت جشن پیروزی انقالب

 واحد سد معبر
 - 1همکاری با واحدهای مختلف معاونت خدمات شهری جهت انجام امور محوله
 - 2رفع سد معبر و جمع آوری دستفروشان و میوه فروشان سطح شهر
 - 8جمع آوری مشاغل مزاحم از سطح شهر

 واحد موتوری
 - 1سرویس دوره ای کلیه خودرو های متعلق به شهرداری
 - 2پیگیری و اعزام به سرویس خدمات پس از فروش کلیه خودروهای مشمول دوره ضمانت نامه
 - 8اخذ سند مالکیت خودروی لودر
 - 4تأمین ضد یخ برای کلیه خودروهای شهرداری با توجه به شروع فصل سرما
 - 1آماده سازی کامل خودروهای سنگین و ماشین آالت برف روبی با توجه به شروع فصل بارندگی
 - 6پیگیری و االزام بم لارانتی کلیم خودروهای مشمول دوره لارانتی
 - 3نصب دستگاه باالبر بر روی خودروی ایتوزو

 واحد آتش نشانی و خدمات ايمنی


انجام مأموریت اطفاء حریق به شرح ذیل:

 - 1مسکونی  3مورد
 - 2خودرو  1مورد
 - 8ضایعات  8مورد



انجام مأموریت امداد و نجات به شرح ذیل:

 - 1آسانسور  4مورد
 - 2تصادف  3مورد
 - 8گرفتن حیوانات وحشی و موذی  8مورد
 - 4سقوط از ارتفاع  2مورد
 - 1آبگرفتگی و سیالب  8مورد
 - 6آبگرفتگی و نشت آب  1مورد

 - 3واژگونی خودرو  2مورد
 - 3سایر موارد ( محبوسی /نشت آب /کشف جسد و  14 ) ...مورد
 - 1چرخ خیاطی و انگشتر  8مورد
- 10کوهستان  1مورد
 - 11نشت گاز  1مورد
- 12سقوط در چاه و ریزش چاه  2مورد



آمار مجروحین و فوت شدگان به شرح ذیل:

 - 1مجروحین  16نفر
 - 2فوت شدگان  8نفر

 درآمد
 - 1وصولی نقدی به حساب درآمدی شهرداری در  6ماهه دوم سال  1814مبلغ  164,131,106,416ریال می باشدکه نسبت به درآمد 6
ماهه اول سال  26درصد افزایش داشته است و همچنین این رقم در مدت مشابه سال  6( 1818ماهه دوم سال  )18مبلغ
 111,326,163,806ریال می باشد که در سال  14افزایش  83درصدی داشته است.
 - 2چکهای سررسید نشده دریافتی در  6ماهه دوم سال 1814مبلغ  42,183,103,048ریال می باشدکه درمدت مشابه سال 1818
این رقم مبلغ  28,623,286,122ریال بوده است که نشان دهنده  33درصد افزایش می باشد.

گزارش تفکیکی و نمودار درآمدی شش ماهه دوم سال 31

ماههای سال 49

مبلغ درآمد به ریال

مهر

14/111/310/141

آبان

21/010/131/111

آذر

12/211/191/141

دی

21/211/112/191

بهمن

92/319/202/402

اسفند

11/204/411/121

 حقوقی
 - 1تنظیم و ارسال تعداد  11الیحه ای دفاعیات به دیوان عدالت اداری
 - 2پیگیری تعداد  11پرونده در دادگستری و دادسرای شهرستان رباط کریم
 - 8پیگیری تعداد  2پرونده در شورای حل اختالف شهر جدید پرند
 - 4پیگیری یک پرونده در مجتمع قضایی شهید محالتی تهران
 - 1پیگیری پرونده ها و اختالفات در کالنتری های مربوطه
 - 6اصالح و رفع ایرادات قراردادهای تنظیمی شهرداری
 - 3ارائه راهکارهای قانونی در زمینه های مرتبط به واحدهای شهرداری
 - 3ابالغ و اخطاریه و پیگیری موضوع قراردادهای منقضی شده پیمانکارها
 - 1پیگیری و تنسیق الیحه های دفاعیه  1پرونده در دادگستری و مراجع قضایی

- 10تنظیم نامه های حقوقی جهت ارسال به سایر سازمانها و ارگانها
- 11تنظیم و ارسال لوایح مربوط به اداره کار به تعداد  4مورد
- 12طرح دعاوی حقوقی و کیفری به مجموع  8مورد
- 18رسیدگی به پرونده های جریانی مربوط به کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری
- 14پیگیری تعداد  1فقره چک در جریان /در دادگستری
- 11کارسازی تعدادی از چک های برگشتی به صورت مذاکره و اخطاریه قبلی

 امالک
 - 1مکاتبه و پیگیری تا حصول نتیجه درخصوص واگذاری دو نقطه زمین از سطح شهر از سوی شرکت عمران به شهرداری جهت احداث
جایگاه های چند منظوره
 - 2مکاتبه و پیگیری تا حصول نتیجه در خصوص واگذاری قطعه زمین واقع در ضلع جنوب غربی میدان آزادی از سوی شرکت عمران به
شهرداری
 - 8نصب و راه اندازی  8دکل مخابراتی متعلق به شرکت همراه اول در فازهای صفر /یک و دو
 - 4مکاتبه و پیگیری تا حصول نتیجه در خصوص واگذاری و تحویل اراضی با کاربری تجهیزات و تأسیسات شهری در فازهای صفر /یک و
دو
 - 1مکاتبه و پیگیری تا حصول نتیجه در خصوص واگذاری قطعه زمین با کاربری اداری در فاز  8به مساحت  8138متر مربع
 - 6پیگیری و حصول نتیجه درخصوص احداث شعبه  2قضایی در پرند
 - 3پیگیری و حصول نتیجه در خصوص واگذاری ضلع جنوب غربی میدان آزادی از سوی شرکت عمران به شهرداری
 - 3انعقاد قرارداد با شرکت های همراه اول و رایتل
 - 1مکاتبه و پیگیری تا حصول نتیجه در خصوص واگذاری و تحویل اراضی با کاربری تجهیزات و تأسیسات شهری در فازهای سه /چهار/
پنج و شش به این شهرداری

 - 10پیگیری تا حصول نتیجه در خصوص تغییر مکان فعلی آرامستان (ورودی شهر) به ضلع جنوب غربی شهر /حد فاصل جاده قدیم ساوه
و میدان آزادی

 اصناف
 - 1پخش تعداد  801برگه دعوتنامه جهت پرداخت عوارض صنفی
 - 2پخش تعداد  261برگه اخطاریه پلمپ جهت پرداخت عوارض صنفی
 - 8شناسایی  10واحد صنفی فاقد پرونده صنفی در واحد اصناف
 - 4شناسایی  10واحد صنفی که اقدام به جمع آوری نموده اند.
 - 1شناسایی  28واحد صنفی که در سطح شهر اقدام به جابجایی محل کسب خود نموده اند.
 - 6تشکیل  11پرونده صنفی برای متقاضیان افتتاح واحد صنفی
 - 3معرفی  16واحد صنفی به معاونت محترم معماری و شهرسازی جهت بازدید از ملک و اعالم نظر
 - 3بازدید از  60واحد صنفی در سطح شهر
 - 1وصول  630/063/132ریال عوارض کسب و پیشه

