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گزیده ای از شاخص رتین فعالیت اهی معاونت فنی و عمرانی
 -1اجرای طرح لکه گیری پیاده روها و بهسازی معابر شهر پرند
با توجه به تردد روزانه شهروندان و لزوم فراهم نمودن بستر مناسب جهت عبور و مرور عابرین ،معلولین و روشندالن و در راستای
بهسازی معابر شهری ،شهرداری پرند عملیات لکه گیری پیاده روها را با نظارت کارشناسان عمرانی و با هزینه  7میلیارد ریال اجرا نمود.
این عملیات در خیابان هایی چون نقش جهان ،کوهپایه ،رامند ،استقالل و خورشید عملیاتی شده است.
 -2اجرای پروژۀ احداث مخزن  2000متر مکعبی در بوستان شهدای گمنام شهر پرند با پیشرفت  90درصدی
پروژۀ احداث مخزن  2000متر مکعبی در بوستان شهدای گمنام ،به عنوان مخزن اصلی و منبع تأمین آب مورد نیاز فضای سبز شهر
پرند اجرا شده و هم اکنون مرحله سقف زنی آن نیز در حال اجراست.
این مخزن که در شمال فاز دو واقع شده ،به عنوان مخزن اصلی ،آبِ مورد نیازِ دو مخزنِ دیگر شهر را جهت آبیاری و توسعۀ فضای سبز
تأمین می کند و به زودی تکمیل خواهد شد.
کارشناسان زمان اتمام این پروژه را که با مبلغ  5میلیارد ریال شروع شده ،تا اوایل نیمه دوم سال  97پیش بینی کرده اند.
 -3اجرای عملیات روکش و تراش آسفالت در خیابان کندوان و بلوار شهید باهنر
در راستای افزایش ارتقاء ایمنی محورهای مواصالتی شهر پرند و به منظور رفاه حال شهروندان ،عملیات روکش آسفالت در خیابان
کندوان و نیز تراش آسفالت در بلوار شهید باهنر انجام شد.
عملیات روکش آسفالت محورها ،همه ساله به تناسب اعتبارات در برنامه شهرداری قرار میگیرد که با توجه به خرابی محورها و
اولویتبندی انجام شده نسبت به انجام روکش محورهای منتخب اقدام میشود.
 -4اجرای عملیات پیاده روسازی در خیابان نقش جهان
پروژه پیاده روسازی معابر اصلی و کوچه های سطح شهر پرند به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند آغاز و در ابتدای این طرح،
عملیات پیاده روسازی خیابان نقش جهان اجرا شد.
در این پروژه که از کفپوش های بتنی متنوع و رنگی با قطر  5سانتی متر استفاده شده است ،پیاده روهای کلیه معابر فازهای صفر ،یک
و دو بازسازی شد.
 -5اجرای عملیات روکش آسفالت در خیابان باهنر و جنب میدان آزادی
در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان و بهسازی معابر شهری ،عملیات روکش آسفالت در خیابان باهنر و جنب میدان
آزادی به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند اجرا شد.

 -6اجرای عملیات پیاده روسازی از میدان استقالل تا میدان امام خمینی (ره)
مسیر میدان استتقالل تا میدان امام خمینی (ره) از مسیرهای مهم و پر تردد شهر پرند است که در راستای بهسازی و استانداردسازی
این مسیر ،عملیات پیاده روسازی آن با نظارت کارشناسان عمرانی شهرداری پرند اجرا شد.
بازسازی و ساخت پیاده رو از جمله فعالیت های ساالنه شهرداری محسوب می شود که به منظور تسهیل در تردد عابرین و زیباسازی
منظر شهری انجام می شود .به همین منظور شهرداری پرند با هدف زیبا سازی پیاده روهای معابر سطح شهر و کمک به بهبود عبور و
مرور شهری این عملیات را اجرایی نمود.
 -7اجرای عملیات احداث پارک محله ای در خیابان های توچال و سبالن
احداث پارک های محله ای از جمله برنامه هایی است که می توان در راستای افزایش نشاط اجتماعی و روحیه شهروندان انجام داد که
زمینه های مساعد و مناسبی را برای تفریح و سرگرمی اهالی و خانواده ها فراهم می کند .در همین راستا عملیات احداث پارک محله
ای به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند در خیابان های توچال و سبالن اجرا شد و به زودی فضای سبز این دو پارک محله
ای نیز اجرا خواهد شد .گفتنی است که هر یک از این پارک ها در زمینی به مساحت  2500متر مربع اجرا شده است.
 -8اجرای عملیات جدول گذاری ورودی پارکینگ بوستان شهدای گمنام
در راستای توسعه ،تکمیل و بهسازی پارکینگ عمومی بوستان شهدای گمنام ،عملیات جدول گذاری ورودی آن انجام شد.
توسعه این پارکینگ عمومی و تفرجگاه از اولویتهای شهرداری پرند محسوب می گردد و عملیات عریض سازی راه و ساماندهی مسیر
رفت و برگشت به این بوستان نیز از جمله طرح هایی بود که همزمان با اجرای طرح پارکینگ عمومی ،در این بوستان عملیاتی شد.
 -9اجرای طرح اصالح آبگرفتگی در خیابان عالمه طباطبایی جنوبی
با هدفِ رفع مشکالت مربوط به آبگرفتگی خیابان ها و معابر شهری ،طرح اصالح آبگرفتگی خیابان عالمه طباطبایی جنوبی پرند اجرا
شد .شناسایی نواقص و معایب معابر به عنوان اولین گام در اجرای عملیات اصالح آبگرفتگی و رفع نقاط آبگیر شهری است و بر اساس
یک برنامه زمان بندی شده اجرای بهسازی ،اصالح ،رفع آن و مناسب سازی پیاده روها برای بهره مندی شهروندان در دستور کار
شهرداری پرند قرار گرفت.
 -10اجرای عملیات روکش آسفالت در بلوار عالمه مطهری و میدان امام خمینی (ره)
عملیات روکش آسفالت در بلوار عالمه مطهری و میدان امام خمینی (ره) با هدف بهبود تردد خودروها ،رسیدن به استانداردهای مطلوب
شهری و ایمنی شهروندان و به همت کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری پرند اجرا شد.
 -11اجرای عملیات آسفالت در خیابان بینالود شمالی و جنوبی
آسفالت مناسب خیابان ها و معابر شهر یکی از نیازها و خواسته هایِ بحقِ شهروندان از شهرداری است .به همین دلیل شهرداری با
همکاری شورای اسالمی شهر پرند عملیات زیرسازی و روکش آسفالت در خیابان های بینالود شمالی و جنوبی را اجرا نمود.

 -12اتمام پروژه جدول گذاری و عریض سازی پیاده رو میدان استقالل
با توجه به اینکه احداث پیاده روها همواره تأثیر مثبتی در اهداف توسعه شهری دارد ،پروژه جدول گذاری ،احداث پل و عریض سازی
پیاده رو و نیز میدان استقالل شهر پرند با تالش مهندسین و نظارت کارشناسان عمرانی به اتمام رسید.
این پروژه یکی از مهمترین پروژه هایی است که جهت سهولت تردد شهروندان و نیز خدمات رسانی بهتر به مردم اجرا گردید.
 -13عملیات پیاده روسازی در خیابان توچال شمالی
با توجه به اهمیت ،ضرورت و توجه شهرداری به مسائل عمرانی سطح شهر و نیز درخواست های شهروندان جهت ساماندهی پیاده رو
خیابان توچال شمالی ،عملیات کفپوش و پیاده روسازی این خیابان اجرایی شد.
 -14احداث حوضچۀ ذخیره آب در رودخانه شور جهت انتقال آب تصفیه خانه شهر پرند و آبیاری فضای سبز
استفاده از حوضچه جمع آوری آب ،اقدامی مثبت جهت صرفه جویی در هزینه های آبیاری فضای سبز است.
پروژه احداث حوضچه جمع آوری آب در رودخانه شور به منظور انتقال آب تصفیه خانه شهر پرند که با تالش شهرداری و با موافقت
وزیر نیرو ،بخشی از پساب این تصفیه خانه جهت توسعه و احیای فضای سبز به شهرداری اختصاص داده شد و این پروژه به

بهره

برداری رسید .طول مسیر لوله کشی جهت انتقال آب  5کیلومتر است و منبع آب این حوضچه ،پساب حاصل از تصفیۀ فاضالب شهری
است که بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز فضای سبز شهری را تأمین می کند.
توجه به نحوه آبرسانی و آبیاری و استفاده از سیستم های نوین می تواند در افزایش راندمان آبرسانی و آبیاری مؤثر واقع شود .عالوه بر
این استفاده از این روش باعث کاهش هزینه های شهرداری در حوزه فضای سبز شده است.
یکی از منابع پایداری که می تواند برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد ،استفاده از پساب حاصل از تصفیه فاضالب است که
الحمدهلل با همکاری و موافقت وزیر نیرو و با تالش کارشناسان عمرانی جهت احداث این حوضچه ،این امکان برای شهرداری فراهم شد
تا از این طریق بخشی از آب مورد نیاز فضای سبز تأمین گردد.
 -15اجرای عملیات آسفالت مسیر ورودی پارک شهدای گمنام شهر پرند
در ادامه طرح آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر ،عملیات آسفالت مسیر ورودی پارک شهدای گمنام پرند با نظارت کارشناسان
عمرانی اجرا شد.
پارک شهدای گمنام یکی از مکان های پر تردد شهر محسوب می شود که در راستای بهسازی معابر این پارک ،طرح زیرسازی و روکش
آسفالت ورودی آن در دستور شهرداری قرار گرفت و این امر به همت معاونت فنی و عمرانی عملیاتی شد.
 -16اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در معابر اصلی شهر پرند
معاونت فنی و عمرانی بر اساس قرارداد معامالت متوسط جهت اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر با مبلغ  200میلیون تومان اقدام
به اجرای لکه گیری آسفالت در سطح شهر پرند نمود.
در میادین استقالل و بصیرت ،بلوارهای جمهوری ،باهنر و چمران و خیابان های آسمان ،انقالب ،کوهستان و باران عملیات لکه گیری
آسفالت صورت گرفت.

با توجه به اینکه بهسازی و ترمیم آسفالت معابر از جمله مطالبات جدی شهروندان از شهرداری است ،به همین منظور شهرداری پرند
برای کسب رضایت شهروندان ،لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان ها را بر اساس اولویت در دستور کار خود قرار داده است و این امر با
جدیت دنبال شد.
 -17اجرای عملیات جدولگذاری و اصالح آبگرفتگی معابر در خیابان های رامند ،کوهپایه و زردکوه
عملیات جدولگذاری و اصالح آبگرفتگی معابر در خیابان های رامند ،کوهپایه و زردکوه شهر پرند اجرا شد.
یکی از خواسته های بحق مردم از شهرداری ،اجرای پروژه های عمرانی و بهسازی معابر و خیابان هاست که در همین راستا شهرداری
پرند عملیات جدول گذاری و همچنین اصالح آبگرفتگی معابر را در دستور کار خود قرار داده و آن را در خیابان های رامند ،کوهپایه و
زردکوه اجرایی نموده است.
 -18اجرای مرحله دیوارچینی پروژه احداث پارکینگ عمومی بوستان شهدای گمنام
در راستای توسعه ،تکمیل و بهسازی پارکینگ عمومی بوستان شهدای گمنام ،مرحله دیوارچینی پروژه احداث پارکینگ عمومی بوستان
شهدای گمنام به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند اجرا شد.
این پارکینگ در زمینی به مساحت  3هزار متر مربع در حال احداث است و در حال حاضر عملیات تسطیح ،روشنایی و خطوط انتقال
برق ،جدول گذاری و در نهایت مرحله دیوارچینی آن اجرایی شده است.
 -19ادامه عملیات پیاده رو سازی در فازهای صفر و یک
با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به مسائل عمرانی شهر و با هدف ساماندهی معابر ،زیباسازی فضاهای شهری و مناسب سازی
پیاده روها ،واحد فنی و عمرانی شهرداری پرند طرح پیاده روسازی و کفپوش را در دستور کار خود قرار داد و این پروژه در فازهای صفر
و یک اجرا گردید.
 -20اجرای طرح لکه گیری آسفالت در پایانه تاکسیرانی میدان استقالل
در ادامه فعالیت های معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند جهت اجرای طرح لکه گیری و ترمیم آسفالت ،در پایانه تاکسیرانی میدان
استقالل نیز این عملیات اجرایی شد.
پروژه لکهگیری و ترمیم آسفالت در معابر اصلی و فرعی شهر از جمله خیابان های نور ،آسمان ،سرو و پایانه میدان استقالل به صورت
دستی و مکانیزه اجرا شده است.
 -21اجرای عملیات تراش و روکش آسفالت در خیابان های رویان و رامند
طبق بازدیدهای دوره ای مسئولین و کارشناسان عمرانی شهرداری پرند و همچنین درخواست های مکرر شهروندان ،شهرداری پرند
عملیات تراش و روکش آسفالت را در دو خیابان رویان و رامند اجرا نمود.

 -22آغاز پروژه احداث پارک شهدای هسته ای در ورودی شهر
پروژۀ احداث پارک شهدای هسته ای در ورودی شهر پرند در آینده ای نزدیک ساخته خواهد شد.
مهندس آگشته با اعالم این خبر اظهار داشت :با هدف تأمین رفاه حال شهروندان و افزایش نشاط اجتماعی و با توجه به اینکه ورودی
شهرها یکی از فضاهای مهم و تأثیرگذار در منظر شهری است ،تصمیم گرفته شد تا پارک شهدای هسته ای به عنوان اِلمان ورودی شهر
و جهت استفاده شهروندان و مسافران احداث گردد.
شهردار پرند در ادامه با اشاره به اینکه ورودی هر شهر شناسنامه و معرف شهر است ،خاطرنشان کرد :آراستن ورودی شهرها و انجام
کارهای تبلیغاتیِ خوب برای معرفی شهر و نیز اجرای پروژه های عمرانی همچون احداث پارک با فضای سبز مطلوب یکی از مهمترین
عوامل توسعه شهری و معرفی مناسب شهر به مسافران به شمار میرود.
 -23اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در فازهای صفر تا دو شهر پرند
در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم ،افزایش رفاه حال شهروندان ،بهبود وضعیت تردد در خیابان ها و با تالش و نظارت کارشناسان
عمرانی ،عملیات لکه گیری آسفالت در سه فاز اول شهر اجرا شد.
 -24اجرای عملیات جدول گذاری با هدف ساماندهی و بهسازی معابر سطح شهر پرند
به منظور تأمین رفاه حال شهروندان و تقویت زیرساخت های عمرانی شهر ،عملیات جدول گذاری معابر سطح شهر در فازهای صفر تا
دو با پیشرفت  95درصدی در حال اجراست.
مهندس آگشته هدف از اجرای این عملیات را افزایش سطح ایمنی معابر و هدایت آبهای سطحی در هنگام بارندگی و تأمین رفاه حال
شهروندان عنوان کرد و گفت :برای رسیدن به توسعه شهری اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی از الزامات سیستم مدیریت شهری
است.
این عملیات شامل مواردی چون ایجاد میدان در تقاطع بلوار عالمه و بلوار مطهری ،رفع آبگرفتگی جنب میدان استقالل ،رفع آبگرفتگی
در بلوار عالمه جنوبی ،رفع آبگرفتگی درخیابان البرز شمالی ،ترمیم معبر بلوار مطهری ،رفع نواقص و آبگرفتگی های نرگس  2و نرگس
 3رامند و چلچله ،تکمیل الین ورودی پارک کوهسار و ترمیم جداول شکسته و جدولگذاری در قطعات فضای سبز فاز یک نبش خیابان
سبالن و سهند می باشد.
 -25اجرای عملیات اصالح آبگرفتگی و اصالح هندسی در تقاطع بلوار عالمه طباطبایی و بلوار مطهری
با هدف تسهیل وضعیت تردد خودروها و شهروندان ،بهبود عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی و با نظارت کارشناسان عمرانی ،عملیات
اصالح آبگرفتگی و اصالح هندسی در تقاطع بلوار عالمه طباطبایی و بلوار مطهری شهر پرند اجرا شد.
مهندس آگشته در این خصوص اظهار داشت :در راستای کاهش آبگرفتگی در هنگام بارندگی ،تقاطع بلوار عالمه طباطبایی و بلوار
مطهری از نظر هندسی و عمرانی بازبینی و اصالح شد.
شهردار پرند با اشاره به اینکه یکی از راه های بازگشایی گره های ترافیکی اصالح هندسی و اصالح آبگرفتگی معابر است ،تصریح کرد:
تقاطع بلوار عالمه طباطبایی و بلوار مطهری شهر پرند نیاز به اصالح هندسی و اصالح آبگرفتگی داشت که این عملیات به منظور ارتقای
ایمن سازی معابر ،کاهش ترافیک ،سهولت تردد وسایل نقلیه و همچنین رفع آبگرفتگی معابر در هنگام بارش نزوالت آسمانی ،با نظارت
کارشناسان عمرانی شهرداری پرند انجام شد.

 -26اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در فازهای صفر تا دو شهر پرند
در راستای تحقق برنامه های ستاد استقبال از بهار ،عملیات لکه گیری آسفالت معابر و کوچه های فازهای صفر تا دو اجرا شد .مهندس
آگشته هدف از اجرای طرح های ستاد استقبال از بهار را خدمات رسانی بهتر به شهروندان و افزایش رفاه حال آنان و بهسازی مناظر
شهری عنوان کرد و گفت :طرح های عمرانی شهرداری پرند در قالب عملیات لکه گیری و آسفالت معابر و کوچه های خاکی ،بهسازی
معابر ،نهرسازی و ترمیم و مرمت دریچه ها در قالب ستاد استقبال از بهار اجرایی شد.
شهردار پرند در ادامه خاطرنشان کرد :تجهیز بوستان ها ،گلکاری میادین و بلوارهای اصلی شهر ،تجهیز و بهسازی مبلمان شهری،
پاکسازی محالت و جمع آوری نخاله ها ،رنگ آمیزی جداول ،نصب اِلمان های نوروزی و هفت سین در میادین اصلی و سایر
برنامه های متنوع خدماتی و زیباسازی از دیگر فعالیت هایی است که در قالب اجرای طرح استقبال از بهار در شهر پرند و تا پایان اسفند
ماه اجرا گردید.
 -27آغاز عملیات زیرسازی جهت احداث پارک شهدای هسته ای شهر پرند
در روزهای پایانی سال  97عملیات زیرسازی و خاکبرداری پروژه پارک شهدای هسته ای در ورودی شهر پرند آغاز شد و این پارک به
زودی احداث می گردد.
مهندس آگشته با اعالم این خبر اظهار داشت :ورودی هر شهری حکمِ شناسنامه و معرف آن شهر است .بنابراین سرسبزی و وجود
سیمای بصری مطلوب در ورودی شهرها و انجام کارهای تبلیغاتیِ خوب برای معرفی شهر از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت شهر و
معرفی درخور و مناسب آن به مسافران محسوب می گردد.
شهردار پرند با اشاره به اینکه در حال حاضر عملیات زیرسازی و خاکبرداری این پروژه در حال اجراست ،خاطرنشان کرد :مراحل عمرانی
و فضای سبز آن نیز به زودی انجام می شود و امیدواریم بتوانیم اقدامی شایسته برای شهروندان عزیز پرند در جهت توسعه و افزایش
سرانه فضای سبز ،آن هم در شهری که اقلیم خشکی دارد ،به سرانجام برسانیم.
 -28اتمام عملیات احداث پایانه مسافربری ایستگاه راه آهن شهر پرند
با تالش و همت کارشناسان عمرانی شهرداری پرند ،عملیات زیرسازی و آسفالت پایانه مسافربری ایستگاه راه آهن شهر پرند به پایان
رسید.
این پروژه با همکاری اداره آگاهی پرند و با هدف تأمین امنیت و در راستای خدمات رسانی هر چه بهتر جهت افزایش رفاه حال شهروندان،
در روبروی اداره آگاهی پرند احداث شد.
گفتنی است عملیات این پروژه که با هزینۀ  190میلیون تومان و در مساحت  1600متر مربع اجرا شده ،از اوایل زمستانِ امسال آغاز و
تا قبل از رسیدن نوروز برای استفاده شهروندان و راحتی تردد آنان با پیشرفت  90درصدی در حال اتمام است.
پروژه مذکور شامل تسطیح ،زیرسازی ،جدول گذاری ،اجرای آسفالت ،ایجاد ایستگاه ،تأمین روشنایی و  ...می باشد.
 -29پیاده رو و کفپوش معابر
پروژه پیاده روسازی و کفپوش معابر سطح شهر با هدف تکمیل و ساماندهی معابر جهت عبور عابرین پیاده و نیز تسهیل در تردد
شهروندان معلول طی قرارداد مجزا و جمعاً به اعتبار  9میلیارد ریال در سطح شهر در حال اجرا می باشد که تاکنون از قرارداد  7میلیارد
ریالی شرکت تحکیم سازه پروشات حدود  20درصد کل قرارداد به آدرس های فاز یک جنب کالنتری و لکه گیری فاز  2و میدان

استقالل انجام شده و در حال حاضر فعال می باشد و از قرارداد  2میلیارد ریالی شرکت توسعه گستر ویانا حدود  75درصد کل قرارداد
به آدرس های فاز یک بلوار چهارباغ – خیابان البرز جنوبی و شمالی – بلوار عالمه مطهری – خیابان های نای بند و سفیدار صورت
گرفته است.
 -30اجرای طرح لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند
پروژه اجرای آسفالت و لکه گیری در معابر سطح شهر پرند که در قالب قرارداد  7میلیارد ریالی در حال انجام بوده و اقدامات صورت
گرفته تا به حال شامل:
-

اجرای عملیات زیرسازی جهت اجرای آسفالت  12کوچه خاکی واقع در فاز یک

-

کاترزنی ،زیرسازی و آسفالت لکه های آسیب دیده معابر اصلی و فرعی سطح شهر از جمله بلوارهای اصلی و نیز خیابان های توچال و
تخت رستم ،الوند ،نقش جهان ،مینا ،گالیل ،کوکب ،نرگس ،نسترن ،چمران که ضمن ایجاد رضایتمندی شهروندان حدود  60درصد کل
قرارداد تاکنون صورت پذیرفته و در حال حاضر پیمانکار مربوطه در حال برداشت نخاله های حاصله از عملیات اجرایی و نظافت در محله
های فاز  2می باشد و زیرسازی فاز یک برای آسفالت ریزی فردا می باشد.

گزارش تصوریی از فعالیت اهی معاونت فنی و عمرانی

گزیده ای از شاخص رتین فعالیت اهی سازمان حمل و نقل هم گانی
 -1افتتاح خط تاکسی پرند به نسیم شهر
با تالش و پیگیری شهرداری پرند و با همکاری سازمان حمل و نقل نسیم شهر و در راستای خدمات رسانی هر چه بهتر به شهروندان و
نیز جهت گرامیداشت سالروز چهلمین بهار انقالب اسالمی ،با حضور اعضای شورای اسالمی شهر ،شهردار پرند و رئیس پلیس راهور
پرند ،خط تاکسیرانی پرند – نسیم شهر افتتاح شد.

 20دستگاه تاکسی به این خط اختصاص داده شد و کرایۀ مصوب شده برای این مسیر نیز  4500تومان در نظر گرفته شد.

 -2استقبال مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری پرند و رئیس پلیس راهور شهر پرند از دانش آموزان

دبستان

های نبی اکرم (ص) و امام رضا (ع)
بهمن سعادتمندی سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری پرند به همراه سروان ابراهیمی رئیس پلیس راهور شهر پرند به مناسبت
آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس ،با اهدا گل به استقبال دانش آموزان دبستان های نبی اکرم (ص) و امام رضا (ع) رفتند .بهمن
سعادتمندی ضمن استقبال از دانش آموزان این دو مدرسه ،بر افزایش نظارت سازمان تحت مدیریت خود بر کیفیت حمل و نقل
عمومی شهر پرند جهت تأمین رفاه حال بیشتر دانشآموزان در آستانه بازگشایی مدارس تأکید کرد.
رئیس پلیس راهور نیز در ادامه یادآور شد :در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس ،مجموعۀ پلیس راهور پرند صمیمانه و
با تمام توان خود در کنار سایر نهادهای ذیربط همچون فرماندهی انتظامی ،عوامل پلیس پیشگیری ،کالنتری و عوامل ستادی برای
تسهیل در امر ترافیک خدمت رسانی خواهد کرد.

گزیده ای از شاخص رتین فعالیت اهی معاونت خدمات شهری و فضای سبز
 واحد تأسیسات:
 -1اجرای عملیات تعمیر برج نوری میدان آزادی

از جمله مهمترین راه های ارتقای سطح امنیت در هر نقطه ای ،وجود روشنایی مناسب در معابر شهر است .از این رو ،شهرداری پرند
در راستای کسب رضایت شهروندان ،خود را ملزم به همکاری با دیگر نهادها از جمله اداره برق برای توسعه روشنایی شهر می داند و
در همین راستا عملیات تعمیر برج نوری میدان آزادی شهر پرند و راه اندازی تمامی پروژکتورهای آن به همت واحد تأسیسات شهرداری
پرند انجام شد.
 -2اجرای طرح تجهیز سیستم روشنایی اِلمان های شهدا در بلوار عالمه مطهری
طرح تجهیز سیستم روشنایی اِلمان های شهدا در بلوار عالمه مطهری شهر پرند در دستور کار واحد تأسیسات خدمات شهری شهرداری
پرند قرار گرفت و عملیات آن اجرا شد.
طرح بهسازی و تجهیز سیستم روشنایی اِلمان های شهدا در بلوار عالمه مطهری پرند عالوه بر زیباسازی سیمای شهری ،باعث آسایش
و امنیت بیشتر شهروندان نیز شده است.
 -3نصب چراغ های الک پشتی و رفع خاموشی های بوستان شهدای گمنام
در راستای برنامه ریزی های انجام شده جهت رفع نواقص سیستم روشنایی بوستان ها و میادین ،عملیات نصب چراغ های الک پشتی
در بوستان شهدای گمنام شهر پرند صورت گرفت.
این اقدام در حفظ هویت و زیبایی سیمای شهری و تقویت روحیه و نشاط شهروندان از اولویت باالیی برخوردار است.
 -4تعویض وینچ و کابل کشی دو عدد برج نوری در بوستان امام حسن (ع)
با هدف ساماندهی سیستم روشنایی بوستان های سطح شهر ،عملیات تعویض وینچ و کابل کشی دو عدد برج نوری در بوستان امام
حسن (ع) شهر پرند انجام شد.
با راه اندازی برج های نوری در بوستان ها ،سطح روشنایی در این مناطق به طور محسوسی ارتقا می یابد .بر همین اساس این عملیات
با هدف تأمین روشنایی الزم در شب و ایجاد آرامش و امنیت بیشتر برای شهروندان اجرا گردید.

 -5اجرای عملیات تعویض و راه اندازی سرچراغی های پارکی در بوستان شهدای گمنام
بوستان شهدای گمنام یکی از بوستان های پر بازدید و پر تردد شهر پرند محسوب می شود .از همین رو جهت رفاه حال شهروندان و
در راستای ساماندهی سیستم روشنایی این بوستان ،سرچراغی های پارکی آن تعویض و راه اندازی شد.
 -6تعمیر پروژکتورهای زمین ورزشی در خیابان نقش جهان
با توجه به اهمیت زمین ورزشی خیابان نقش جهان جهت استفاده ورزشکاران و مربیان ورزشی و نیز به منظور تأمین روشنایی این
منطقه ،عملیات تعمیر و تعویض پروژکتورهای آن در دستور معاونت خدمات شهری و واحد تأسیسات آن قرار گرفت و این عملیات
اجرا شد.

 -7تعمیر پایه چراغ های پارکی در میدان بصیرت
عملیات تعویض و تعمیر پایه چراغ های روشنایی که به دلیل قدیمی بودن سیستم روشنایی در میدان بصیرت باعث کاهش دید اطراف
این میدان شده بود در دستور کار واحد تأسیسات خدمات شهری قرار گرفت و ترمیم سیستم روشنایی این میدان با هدف ایجاد جلوه
های زیبای بصری و تأمین امنیت آن از جمله اهداف اجرای این طرح بود که با تالش کارشناسان اجرا گردید.
 -8اجرای طرح راه اندازی سیستم روشنایی تابلو شهدا در ورودی شهر پرند
با توجه به اهمیت و جایگاه رفیع شهدا برای همه ما به ویژه خانواده های معظم ایشان ،روشنایی تابلو شهدا جلوه ی زیباتری در شب
به این نماد انقالبیِ شهر می بخشد که در این راستا طرح راه اندازی سیستم روشنایی این تابلو با همکاری اداره برق عملیاتی شد.
 -9تعمیر و راه اندازی برج نوری پارک فدک
یکی از راه های ارتقاء سطح امنیت در هر مکانی ،وجود روشنایی مناسب در معابر و خیابان هاست ،در همین راستا شهرداری پرند
جهت تأمین رفاه شهروندان و نیز رفع خاموشی های سطح شهر به خصوص بوستان ها ،عملیات تعمیر و راه اندازی مجدد برج نوری
پارک فدک را که از پارک های پر تراکم و مهم شهر محسوب می شود ،اجرا نمود.
 -10اجرای عملیات کابل کشی ،نصب و راه اندازی سیستم برقی مخزن میدان بصیرت
در راستای تکمیل پروژه مخزن ذخیره آب میدان بصیرت ،عملیات کابل کشی ،نصب و راه اندازی سیستم برقی این مخزن اجرا شد.
از آنجایی که توسعه فضای سبز و نگهداری آن ،شرط تداوم و پایداری محیط زیست است ،شهرداری پرند تالش کرده است تا با تکمیل
و رفع نواقص مخازن موجود جهت آبیاری فضای سبز شهری ،در راستای حفظ سیمای سبز پرند گام بردارد.

گزارش تصوریی از فعالیت اهی واحد تأسیسات

 واحد

مدیریت

 -1اجرای

طرح

مدارس ،آموزشگاه ها و فرهنگسراهای شهر پرند

پسماند:
آموزش پسماند در

طرح اجرای آموزش کاهش مصرف ،کاهش تولید زباله و تفکیک زباله تر و خشک که به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند
در مدارس ،پیش دبستانی ها ،آموزشگاه ها و فرهنگسراهای سطح شهر اجرا شد.
اجرای این طرح با هدف گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر از مبداء و ارتقای سطح آگاهی و آموزش
صحیح افراد در مدارس و خانواده ها و جداسازی زباله های خشک و تر ،تأثیر به سزایی در کاهش حجم زباله در سطح شهر دارد.
آموزش اجرای این طرح در مدارس و اهدای بسته های آموزشی و بروشور به دانش آموزان گامی برای ارتقاء فرهنگ تفکیک زباله از
مبداء است و با برنامه ریزی های صورت گرفته در مقاطع مختلف تحصیلی این طرح اجرایی شد.
 -2توزیع کتاب های آموزشی زباله و بازیافت در بین کودکان پرندی
در راستای اجرای طرح تفکیک زباله و ارتقای فرهنگ عمومی ،کتاب های آموزشی زباله و بازیافت در بین کودکان شهر پرند توزیع
گردید.
هدف از اجرای این طرح جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست ،کاهش حجم زباله های شهری و ارتقای سطح فرهنگ عمومی
شهروندان در زمینه مواد قابل بازیافت بود .حفاظت از محیط زیست یک ویژگی رفتاری است که باید از کودکی آموزش داده شود تا
به یک باور ذهنی تبدیل گردد .این امر کودک را مؤظف می کند تا از محیط زندگی خود به بهترین شکل ممکن حفاظت کند.
 -3برگزاری مراسم روز جهانی هوای پاک در یکی از مدارس شهر پرند
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی هوای پاک و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و واحد مدیریت پسماند شهرداری ،مراسم نمادینی
در یکی از مدارس شهر پرند برگزار شد.
در این مراسم دانش آموزان به نقاشی دیواری با موضوع هوای پاک پرداختند.
توزیع کتاب هایی با مضمون آموزش پسماند از مبداء ،شعرخوانی ،توزیع نمادهایی چون قطره و ابر و همچنین ارائه توضیحاتی در
خصوص هوای پاک و انواع آالینده های هوا بخشی از این مراسم بود.
 -4اجرای طرح توزیع باکس های کارتن پالست در سطح ادارات شهر پرند
به همت واحد مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری شهرداری پرند طرح توزیع سطل های کارتن پالست در سطح برخی ادارات شهر
پرند اجرا شد.
مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را تفکیک زباله از مبدا و فرهنگ سازی در زمینه مدیریت پسماند عنوان کرد و گفت :این طرح
تاکنون در ارگان هاى دولتى و خصوصى از جمله شهردارى ،شورای شهر ،دادگسترى ،ایستگاه سوخت  ،CNGکارتینگ بین المللی و
مدارس اجرا شده است.

 -5ادامه اجرای طرح آموزش مدیریت پسماند در دبستان علم و ایمان شهر پرند
طرح اجرای آموزش مدیریت پسماند و کاهش تولید زباله و تفکیک زباله های خشک و تر که با تالش و نظارت کارشناسان واحد مدیریت
پسماند شهرداری پرند در سطح مدارس پرند اجرا شد ،در دبستان علم و ایمان نیز اجرا گردید.

دانش آموزان و کودکان ،بهترین سفیرانِ اشاعه فرهنگ در جامعه اند و آموزش صحیح افراد در مدارس و خانواده ها ،نهادینه کردن
آموزش های تفکیک پسماند ،گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر از مبداء ،ارتقاء سطح آگاهی دانش
آموزان و حفظ پاکیزگی محیط زیست از دوران کودکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح بود.

 -6اجرای طرح "جمع آوری ته سیگار" با دستان کوچک و پرمهرِ کودکانِ مهد و پیش دبستانی ریحانه النبی در بوستان فدک
شهر پرند
به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و با همکاری مهد و پیش دبستانی ریحانه النبی ،طرح جمع آوری ته سیگار در بوستان
فدک شهر پرند اجرا شد .هدف از اجرای این طرح که با استقبال خوب کودکانِ مهد و پیش دبستانی ریحانه النبی اجرا شد،

فرهنگ

سازی و آموزش حسِ طبیعت دوستی و حساسیت نسبت به داشتن زمینی پاک و عاری از آلودگی بود.
 -7اجرای تئاتر آموزشی تفکیک زباله و مدیریت پسماند برای کودکان دبستانی و مهدکودک های شهر پرند
به همت واحد مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند ،طرح تئاتر آموزشی تفکیک زباله
و مدیریت پسماند برای ارائه آموزش های الزم به کودکان دبستانی و مهدکودک های شهر پرند با استقبال خوب شهروندان و خانواده
ها در سالن همایش دانشگاه پیام نور اجرا شد.
هدف از اجرای این طرح آموزش صحیح تفکیک زباله از مبداء به روشی مناسب برای کودکان جهت نهادینه کردن فرهنگ مدیریت
پسماند در آنها بود.
 -8ارائه آموزش های الزم در زمینه مدیریت پسماند و تفکیک مواد بازیافتی به کودکان دبستان عقیله
به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و با هماهنگی های الزم ،طرح آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله های خشک و تر
در دبستان عقیله اجرا شد.
با هدف گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر از مبداء و ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و نهادینه کردن
فرهنگ تفکیک زباله ،جلب مشارکت شهروندان و حفظ پاکیزگی محیط زیست از دوران کودکی ،واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند،
اقدام به آموزش بازیافت در دبستان عقیله نمود .گفتنی است که همچون سال گذشته این طرح امسال نیز به صورت کامل و اصولی در
سطح مدارس اجرا خواهد شد.

 -9اجرای طرح آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبداء در دبستان دخترانۀ حضرت معصومه (س) شهر پرند
در ادامۀ اجرای طرح کلی آموزش مدیریت پسماند در مدارس شهر پرند که از سال گذشته در سطح مدارس و مراکز آموزشی اجرا شد،
این طرح در دبستان دخترانۀ حضرت معصومه (س) نیز اجرا شد.
با حضور کارشناسان آموزش و با توزیع کتاب های آموزشی مدیریت پسماند ،دانش آموزان با مفاهیم پایه این طرح آشنا شدند.

 -10برگزاری برنامه کوهپیمایی همگانی به مناسبت هفته محیط زیست در ارتفاعات شهر پرند
به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست برنامه کوهپیمایی همگانی از مزار شهدا به مقصد ارتفاعات تخت رستم شهر پرند برگزار شد.
در این برنامه که به همت هیات ورزش های همگانی شهر پرند و کمیته کوهپیمایی شهر پرند و با همکاری معاونت فرهنگی و واحد
مدیریت پسماند شهرداری پرند و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم برگزار شد ,پس از پاکسازی مسیر کوهپیمایی
بروشورها و کتاب هایی با مضامین حفاظت از محیط زیست و کیسه های پارچه ای با عنوان " نه به کیسه پالستیکی" در بین شرکت
کنندگان توزیع شد.
در پایان این برنامه نیز ورزشکاران و شرکت کنندگان میثاق نامه ای جهت شرکت در کمپین "نه به کیسه پالستیکی" را امضا نمودند.
 -11کارگاه خالقیت با وسایل بازیافتی در شهر پرند به صورت رایگان
به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و با همکاری فرهنگسراهای ایمان و بهشت ،کارگاه خالقیت با استفاده از وسایل بازیافتی
برگزار می شود.
با هدف ارتقا خالقیت و رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان و استفاده صحیح از مواد بازیافتی ،کارگاه خالقیت با استفاده از مواد دور
ریختنی و بازیافتی در فرهنگسراهای ایمان و بهشت به صورت رایگان برگزار می شود.
گفتنی است که این کارگاه دوشنبه ها در فرهنگسرای ایمان رأس ساعت  1٨و شنبه ها در فرهنگسرای بهشت رأس ساعت  11صبح
برگزار می گردد.

گزارش تصوریی از فعالیت اهی واحد مدرییت پسماند

 واحد زیباسازی:
 -1اجرای پروژۀ نصب وسایل بازی ،ست های ورزشی ،نیمکت ،سطل زباله و تعمیر آالچیق پارک های سطح شهر پرند
به همت واحد زیباسازی شهرداری پرند و در راستای توسعه ی زیباسازی منظر شهری ،پروژه نصب وسایل بازی ،ست های ورزشی،
نیمکت ،سطل زباله و تعمیر آالچیق در کلیه پارک های سطح شهر پرند اجرا شد.
این طرح در پارک مروارید ،پشت برج های سیمرغ ،پارک بانو ،چهارباغ ،گلستان شمالی و جنوبی ،پارک باران در فاز صفر ،پارک فدک
و کلیه پارک های محله ای شهر پرند با تالش نیروهای خدمات شهری و زیباسازی به مرحله اجرا در آمد.
نصب نیمکت آرامش در پارک بهشت و پارک فدک ،نصب میز شطرنج در پارک های بانو ،فدک ،بهشت و بنفشه ،نصب نیمکت های
بتنی در بلوار جمهوری و پیاده رو کوهسار بخشی از این طرح گسترده بود.
عالوه بر این طرح ،در بوستان بانو جهت ایمنی کودکان و خردساالن ،کفپوش های قدیمی تعویض شده است و به زودی در سایر پارک
های فاقد کفپوش نیز کفپوش های نو نصب می گردد.
 -2اجرای عملیات امحاء آگهی ها و پوسترهای تبلیغاتی از روی دکل های فشار قوی برق در ورودی شهر

آگهی ها و پوسترهای تبلیغاتی که بر روی دکل های برق ورودی شهر پرند نصب بود ،به همت نیروهای خدمات شهری امحاء شد.
نصب آگهی ها و پوسترهای تبلیغاتی بر روی دکل های برق اقدامی غیرقانونی است و طبق قانون شهرداری و در راستای حفظ منظر
شهری نسبت به پاکسازی آن اقدام گردید.
هدفِ شهرداری از اجرای این طرح حذف آلودگیهای بصری ،آراستگی منظر شهر و ارتقای زیبایی نمای شهری است.
 -3طراحی ،ساماندهی و نورپردازی میدان کوهسار شهر پرند و نصب اِلمان مرد کوهنورد در این میدان
عملیات طراحی ،ساماندهی و نورپردازی میدان کوهسار در شمال فاز  2شهر پرند و نیز نصب اِلمان کوهنورد به همت واحد زیباسازی
شهرداری پرند انجام شد.
بازپیرایی و ساماندهی میادین سطح شهر اقدامی قابل توجه است که منجر به افزایش حس نشاط در میان شهروندان شده است.
هدف از نورپردازی و زیباسازی فضاهای شهری ،ساماندهی جداره ها و جذابیت بیشتر شهر به ویژه در شب است و چنین اقدامی از
دیدگاه شهرسازی قابل دفاع بوده و باعث ایجاد نشاط و سرزندگی در شهر میشود.
 -4پاکسازی بوستان شهدای گمنام پرند در هفته جهانی محیط زیست
افزایش آگاهی مردم و مشارکت عمومی برای استفاده صحیح و معقوالنه از محیط زیست ،مهمترین راهکار برای حفظ آن است .در
همین راستا و به مناسبت هفته جهانی محیط زیست و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند و واحد مدیریت پسماند و
با همکاری اداره محیط زیست شهرستان رباط کریم ،در بوستان شهدای گمنام پرند مواد بازیافتی و پسماند خشک جمع آوری شد.

 -5اجرای طرح پالک کوبی تیرهای چراغ برق در معابر و بوستان های سطح شهر
طرح پالک کوبی تیرهای چراغ برق در کلیه معابر و بوستان های سطح شهر پرند به همت واحد زیباسازی و همکاری واحد 137
شهرداری پرند انجام شد.
این طرح در راستای ایجاد سهولت در زمان گزارش خرابی های احتمالی این تیرهای چراغ برق عملیاتی شده است.
با اجرای این طرح ،شهروندان پرند در صورت مشاهده هر نوع خرابی و یا وجود اتصال در تیرهای چراغ برق می توانند با سامانه 137
شهرداری پرند تماس حاصل نمایند تا نیروهای شهرداری در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل آن اقدام نمایند.
 -6نصب تابلوی راهنمای مسیر در ورودی شهر پرند
در راستای خدمات رسانی بهتر به شهروندان و به همت واحد زیباسازی و معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند ،تابلوی راهنمای مسیر
در ورودی شهر پرند نصب گردید.
در سایر نقاط شهر نیز بزودی کلیه تابلوهای قدیمی ،فرسوده و غیرقابل استفاده تعویض می گردد و تابلوهای جدید نصب خواهد شد.
 -7نصب تابلوهای نام گذاری با طرح جدید در میادین فاقد تابلو

در راستای یکسان سازی و بهبود وضعیت شناسایی معابر و کوچه ها و دسترسی آسانتر شهروندان ،تابلوهای نامگذاری در میادین
کوهسار ،چمران و توحید که فاقد تابلو بودند و عملیات احداث و ساماندهی آنها انجام شده بود ،نصب شد.
 -8جمع آوری بنرها و تبلیغات غیر مجاز از سطح شهر
مطابق قانون ،نصب هر گونه پالکارد ،بنر و عکس غیر مجاز توسط افراد در اماکن باعث بهم ریختگی منظر شهری می شود .به همین
دلیل و در راستای حذف زوائد بصری از سیمای شهر ،بنرها و تبلیغات غیر مجاز از سطح شهر پرند جمع آوری شد.

 واحد فضای سبز:
 -1آبیاری جنگل جعفریه در شمال فاز دو
در راستای تحقق اهداف شهرداری جهت توسعه فضای سبز شهر پرند ،عملیات آبیاری جنگل جعفریه در شمال فاز دو طبق برنامه
زمان بندی در این شش ماه اجرا شده است.
جنگل  10هکتاری جعفریه از منابع مهم فضای سبز پرند است که با تالش کارشناسان این عرصه ،عملیات آبیاری ،بازپیرایی و ساماندهی
آن همواره انجام شده و شهرداری پرند حفظ و توسعه ی این منبع عظیم سبز شهری را از اولویت ها و اهداف خود در راستای گسترش
سرانه فضای سبز می داند.

 -2اجرای طرح کاشت درختچه زینتی رز در الین شمالی حد فاصل میدان استقالل تا میدان امام خمینی (ره)
در راستای توسعه فضای سبز و تحقق طرح گستردۀ «پرند ،شهر رزهای ایران» و به همت کارشناسان و متخصصان فضای سبز
شهرداری ،طرح کاشت درختچه زینتی رز در الین شمالی حد فاصل میدان استقالل تا میدان امام خمینی (ره) شهر پرند در فصل بهار
اجرا شد.
 -3اجرای طرح رُزکاری ورودی شهر پرند به همراه اجرای سیستم آبیاری قطره ای
به منظور توسعه کمی و کیفی فضای سبز پرند و افزایش گل کاری در سطح شهر ،رزهای سفید و قرمز در بلوار باهنر در ورودی شهر
پرند همراه با سیستم آبیاری قطره ای کاشته شد.
 -4اجرای عملیات خاکریزی جهت کاشت درخت و گیاهان زینتی در پارک محله ای بنفشه
از ابتدای سال جاری اقدامات ویژهای در جهت ساماندهی و بهسازی پارک های محله ای و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و
همچنین زیباسازی فضای محالت و استفاده شهروندان و خانوادهها از فضای سبز و پارکها صورت گرفته است و با توجه گرم شدن
هواو نزدیک شدن به فصل تابستان جهت استفاده بهینه شهروندان طرح احداث بوستان های محلی و نیز تقویت فضای سبز این پارک

ها در دستور کار شهرداری قرار گرفت .بر همین اساس واحد فضای سبز شهرداری پرند در راستای افزایش سرانه فضای سبز و توسعه
سیمای سبز شهری ،اقدام به عملیات خاکریزی جهت کاشت درخت و گیاهان زینتی در پارک محله ای بنفشه نمود.
 -5اجرای عملیات کاشت گل فصلی در میدان چمران شهر پرند
ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن راهی ساده اما مهم جهت کسب آرامش روح و روان آدمی است که در این بین کاشتن
گل و گیاه می تواند بیشتر از هر عاملی ،شادی و طراوت را به انسان هدیه دهد.
بر همین اساس ،واحد فضای سبز شهرداری پرند در راستای بهبود منظر شهری و با هدف ایجاد محیط شهری مناسب و زیبا و همچنین
ایجاد نشاط و سرزندگی در بین شهروندان ،اقدام به کاشت فصلی جعفری در میدان چمران نمود.
 -6اجرای عملیات کاشت درخت زیتون تلخ در ضلع جنوبی بلوار عالمه مطهری
عملیات کاشت درخت زیتون تلخ در ضلع جنوبی بلوار عالمه مطهری و حد فاصل تقاطع شهدا و تقاطع بلوار چهارباغ امام خمینی (ره)
شهر پرند به همت واحد فضای سبز شهرداری پرند اجرا گردید.
با توجه به سازگاری باالیی که این درختچه با اقلیم گرم و خشک و شرایط آب و هوایی پرند دارد ،عالوه بر بوستان ها ،این نهال در
بلوارها از جمله بلوار عالمه مطهری نیز کاشته شد.
طرح توسعۀ فضای سبز شهر پرند در این  6ماه به طور ویژه در دستور کار شهرداری قرار گرفت و در این راستا کارشناسان فضای سبز
طرح های گسترده و خوبی را متناسب با اقلیم این شهر در نظر گرفتند که بخش قابل توجهی از آن اجرا شد.

 -7اجرای طرح کاشت گل های فصلی در میدان استقالل
در راستای کاشت گونه های متناسب با شرایط آب و هوائی هر فصل ،گل های فصلی جعفری و اطلسی که زیبایی خاصی در این فصل
دارد ،در میدان استقالل شهر پرند که از میادین پر تردد شهر محسوب می شود ،کاشته شد.
 -8همکاری و تعامل شهرداری پرند با اداره آب جهت تخصیص بهینۀ منابع آبی
شهرداری پرند در راستای تعامل سازنده با اداره آبفا ،فضای سبز بوستان های فدک ،بانو ،شمشاد و بینالود را با استفاده از آب غیر
شرب و پساب تصفیه خانه شهری ،آبیاری نمود.
با توجه به اهمیت تخصیصِ صحیحِ منابع آبی شهری و نیز لزوم همکاری ادارات خدمات رسان همچون شهرداری و آبفا در زمینه
استفاده درست از آب شهری ،شهرداری پرند جهت آبیاری فضای سبز بوستان های فدک ،بانو ،شمشاد و بینالود از طریق تانکر و با
استفاده از آب غیر شرب و پساب تصفیه خانه شهری ،فضای سبز این بوستان ها را آبیاری می کند.
 -9اجرای طرح بندکشی دیوارهای مزار شهدای گمنام شهر پرند

 -10گسترس پارکینگ مزار شهدای گمنام پرند و رفع خاموشی های آن توسط واحد فضای سبز شهرداری پرند
واحد فضای سبز شهرداری پرند در اقدامی جهادی ضمن گسترش فضای پارکینگ مزار شهدای گمنام ،نسبت به رفع خاموشی های
این پارکینگ نیز اقدام نمود.
عالوه بر اولویت های این واحد از جمله طرح نورپردازی مزار شهدا و همچنین راه اندازی آبنماهای پارک کوهسار ،عملیات نصب
تابلوهای فلکسی شهدا در مسیر ورودی پارک نیز با کمک واحد روابط عمومی شهرداری پرند اجرایی شد.
 -11اجرای عملیات الیروبی استخر پارک شهدای گمنام
عملیات پاکسازی و الیروبی استخر پارک شهدای گمنام به همت واحد فضای سبز شهرداری پرند اجرا شد.
با توجه به اهمیت استخر بوستان شهدای گمنام و لوله گذاری از آن تا بلوارهای مطهری ،شهدا و عالمه طباطبایی جهت اجرای آبیاری
قطره ای ،عملیات پاکسازی و الیروبی آن توسط واحد فضای سبز شهرداری پرند انجام شد.
پمپ های موجود در این استخر نیز تعمیر شده است .آب مورد نیاز این استخر جهت آبیاری قطره ای فضای سبز بلوارهای سطح شهر
از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر پرند تأمین می شود.

 -12عملیات خاکبرداری و زیرسازی جهت اجرای فضای سبز در ورودی شهر پرند
با هدف اجرای فضای سبز در ورودی شهر پرند ،عملیات زیرسازی و خاکبرداری آن انجام شد.
یکی از چشم اندازهای زیبای هر شهر درگاه ورودی آن است که متاسفانه در اغلب شهرها مغازه ها و تعمیرگاه ها جای فضای سبز و
اِلمان ها و سنبل های آن شهر را گرفته اند .بنابراین با توجه به بسترهای آماده شهر پرند ،شهرداری پرند اجرای فضای سبز ورودی
شهر را در دستور کار خود قرار داد.
 -13اجرای عملیات سیستم آبیاری قطره ای در بلوار آزالیا
فضای سبز بلوار آزالیای شهر پرند به سیستم آبیاری قطره ای مجهز شد.
هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه از آب مصرفی فضای سبز و تغییر سیستم آبیاری از غرقابی به قطره ای بود و عملیات

لوله

گذاری این طرح به منظور اجرای آبیاری قطره ای در فضای سبز بلوار آزالیا اجرا شد.
اصالح شیوه آبیاری فضای سبز از سنتی به سیستم آبیاری قطره ای موجب رعایت توازن در توزیع آب در قسمت های مختلف فضای
سبز و نیز صرفه جویی در مصرف آب و عدم سرریز شدن آب در معابر خواهد شد.

 -14پاکسازی و خشکه چینی محله طاووس ها و بوستان غزال
طرح پاکسازی ،خشکه چینی و نخاله برداری به همت معاونت خدمات شهری در محله طاووس ها و نیز بوستان غزال شهر پرند عملیاتی
شد .هدف از اجرای این طرح پاکسازی ،تنظیف و شستشوی معابر ،برداشت نخاله های اضافه و شاخه های شکسته درختان جهت
ایجاد محیطی سالم برای شهروندان عزیز است و در حال حاضر نظافت معابر سطح شهر با همت کارگران خدوم خدمات شهری در
وضعیت مطلوب می باشد و این طرح تا پاکسازی کامل معابر سطح شهر ادامه خواهد داشت.

 -15اجرای عملیات تشتک زنی ،حذف پاجوش و هرس علف های هرز ،خشکه گیری درختان و سرشاخه های خشک در
خیابان مریم و فرعی های آن
 -16اجرای طرح تشتک زنی ،حذف پاجوش و تنه جوش درختان و هرس علف های هرز و سرشاخه های خشک در بلوار
مطهری و میدان بهشت
 -17اجرای طرح تشتک زنی ،حذف پاجوش و تنه جوش درختان و هرس علف های هرز و سرشاخه های خشک در خیابان
بوستان
 -18آبیاری لچکی های میدان آزادی ،میدان چمران و رفیوژ وسط بلوار باهنر

 -19ادامه اجرای طرح تشتک زنی ،حذف پاجوش و تنه جوش درختان و هرس علف های هرز و سرشاخه های خشک این بار
در خیابان بنفشه شهر پرند و فرعی های آن
 -20اجرای عملیات علف کشی و خشک زنی در خیابان های چهارباغ ،شهدای شمالی و پرستو

 واحد خدمات شهری:
 -21اجرای طرح جهادی پاکسازی محله به محله
طرح پاکسازی و نخاله برداری محالت با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی خدمات شهری شهرداری پرند و به منظور ارائه خدمات
چشمگیر به شهروندان و ارتقاء سیمای شهری و زیبائی بصری محل سکونت اجرایی شد.

در آغاز این طرح خیابان رامند جنوبی پاکسازی شد و سایر محالت نیز به صورت روزانه نخاله برداری گردید.
 -22اجرای عملیات پاکسازی و شستشوی محوطه های مساجد امام حسن (ع) ،امام حسین(ع) و باب الحوائج(ع)
با توجه به اینکه مساجد سطح شهر به عنوان محورهای اصلی و عبادی در ماه مبارک رمضان محسوب میشوند ،پس از برگزاری مراسم
شب قدر در  21ماه مبارک رمضان عملیات پاکسازی و شستشوی محوطه مساجد امام حسن (ع) ،امام حسین (ع) و باب الحوائج (ع)
شهر پرند جهت آماده سازی این مساجد برای برگزاری مراسم شب بیست و سوم ماه رمضان اجرا شد.
آماده سازی و مشارکت در غبارروبی مساجد و گلزار شهدای گمنام پرند ،پاکسازی ،نظافت و شستشوی مستمر پیرامون مساجد و
پاکسازی محوطه داخلی مساجد ،نصب پرچم های مشکی در میادین و بلوارهای اصلی و سیاه پوش نمودن شهر در ایام شهادت موالی
متقیان علی (ع) از اقدامات انجام شده شهرداری پرند در آستانه ماه مبارک رمضان بوده است.
 -23اجرای طرح تعویض و جایگزینی باکس های زباله در بلوارها و خیابان های اصلی فازهای صفر ،یک و دو
طرح تعویض و جایگزینی باکس های زباله در بلوارها و خیابان های اصلی فازهای صفر ،یک و دو شهر پرند به همت معاونت خدمات
شهری شهرداری پرند اجرا شد.
هدف از اجرای این طرح ،تالش در جهت حفظ سالمت عمومی شهروندان و محیط زیست در مقابل اثرات نامطلوب پسماندهای شهری
روباز بود .در این طرح باکس های زباله نو جایگزین باکسهای زباله سنتی و معیوب شد تا مشکالت ناشی از جاری شدن پساب زباله
ها در سطح شهر برطرف گردد و گامی مؤثر در راستای حفظ محیط زیست شهری برداشته شود.

 -24اجرای عملیات تعویض و نصب دریچه فلزی در خیابان های آزالیا و رامند
واحد  137معاونت خدمات شهری شهرداری پرند در راستای انجام وظایف محوله و به منظور جلوگیری از ترافیک و رفع

آلودگی

های بصری و چاله های سطح شهر ،اقدام به بررسی ،اصالح ،تعویض و نصب دریچه های فلزی معیوب در خیابان های آزالیا و رامند
نمود.
 -25جمع آوری نخاله ها و پسماندهای ورودی بوستان شهدای گمنام و میدان چمران
وجود نخاله ها و پسماندهای ساختمانی و عمرانی از عوامل ایجاد آلودگی های زیست محیطی محسوب می گردد .به همین دلیل و به
منظور رعایت حقوق شهروندی و پاکسازی خیابان های سطح شهر ،عملیات جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی ورودی
بوستان شهدای گمنام و میدان چمران در دستور کار شهرداری قرار گرفت و اجرا شد.
 -26اجرای طرح سم پاشی باکس های زباله در شهر پرند جهت مبارزه با حشرات و جانوران موذی

یکی از مشکالتی که به واسطه باکس های زباله در سطح شهر ،سالمت شهروندان را به خطر می اندازد ،رشد و تکثیر عوامل میکروبی،
بیماری زا و نیز تکثیر حشرات موذی از قبیل مگس ،پشه ،سوسک و  ...است .از همین رو برای حفظ بهداشت عمومی و تأمین سالمت
شهروندان شهر پرند ،طرح سم پاشی باکس های زباله به طور گسترده در سطح شهر اجرا شد.
 -27برگزاری ویژه برنامه روز جهانی بدون پالستیک در فرهنگسرای بهشت
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بدون پالستیک ،ویژه برنامه ای به همت حوزه مدیریت پسماند شهرداری پرند و همکاری فعاالن
محیط زیست برگزار شد.
این ویژه برنامه که با حضور پر رنگ کودکان و خانواده ها و در راستای تحقق شعار جهانی « روز بدون پالستیک » برگزار شد ،شامل
برنامه های چون اجرای تئاتر با موضوع آموزش مدیریت پسماند ،ارائه کتاب و بروشور و نیز عرضه کیسه های پارچه ای در بین کسبه
و شهروندان بود.
گفتنی است که تشویق کودکان و شهروندان برای رها نکردن پالستیک در طبیعت ،فرهنگ سازی الزم در این زمینه ،کاهش سرانه
مصرف پالستیک و کنترل مصرف آن از جمله مهمترین اهداف برگزاری این برنامه بود.
 -28اجرای عملیات الیروبی و پاکسازی انهار در بلوار باهنر و میدان استقالل
در راستای تکمیل طرح الیروبی انهار با رویکرد حفظ منابع زیرزمینی و به منظور جلوگیری از آبگرفتگی معابر و ارائه خدمات مطلوب
و ارزنده به شهروندان ،معاونت خدمات شهری نسبت به الیروبی انهار بلوار باهنر و میدان استقالل اقدام کرد.
طرح شستشوی انهار با هدف جلوگیری از آبگرفتگی معابر و حفظ زیبایی منظر شهری در کلیۀ معابر سطح شهر به صورت روزانه در
حال انجام است.

 -29اجرای عملیات پاکسازی معابر و الیروبی و شستشوی انهار در باغ ویالیی ها و میادین چمران و کوهنورد
در راستای ارتقا سطح نظافت و بهداشت عمومی و به منظور پاکیزگی معابر و جوب ها و جلوگیری از انتشار بوی بد در فضای شهری،
نیروهای خدمات شهری اقدام به شستشو و پاکسازی معابر و الیروبی انهار با استفاده از واترجت در باغ ویالیی ها و میادین چمران و
کوهنورد نمودند.
 -30اجرای طرح تعویض و شستشوی باکس های زباله در سطح شهر پرند
معاونت خدمات شهری در طرحی جهادی اقدام به تعویض باکس های زباله در خیابان های سفیدار ،نای بند و سفیدکوه و نیز شستشوی
تعدادی از مخازن زباله در خیابان های الوند شمالی ،نای بند جنوبی ،نرگس و بلوار جمهوری نمود.
با توجه به گرمای هوا در فصل تابستان و در راستای ارتقاء بهداشت محیط ،جلوگیری از دپوی زباله و نخاله و کاهش آلودگی های
زیست محیطی ،واحد امور شهر معاونت خدمات شهری طرح تعویض و شستشوی باکس های زباله در برخی از خیابان های شهر را
اجرا نمود.

شیرابه زباله ها تهدیدی جدی بر سالمتی جامعه محسوب شده و باعث ایجاد بیماری های قارچی و عفونی می گردد و بنا بر نظر
کارشناسان این شیرابه ها  10برابر پساب فاضالب شهری موجب آلودگی محیط زیست می شود.
 -31اجرای روزانه طرح پاکسازی ،شستشو و الیروبی انهار در معابر سطح شهر
در ادامه اجرای طرح الیروبی انهار معابر شهر پرند به همت نیروهای خدمات شهری ،انهار موجود در خیابان های جمهوری ،زهره،
کوهستان و میدان امام خمینی (ره) نیز شستشو و پاکسازی شد.
در راستای ترویج بهداشت عمومی و جلوگیری از شیوع انواع بیماری ها در فصل گرما ،شستشوی مداوم انهار و همچنین کانال های
سطح شهر در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار دارد و این امر به صورت روزانه انجام می شود.
 -32جمع آوری و پاکسازی علف های هرز و سرشاخه های خشک از سطح شهر
در راستای ارتقا نظافت و حفظ سیمای شهری ،علف های هرز و نیز سرشاخه های خشک درختان از سطح شهر جمع آوری شد.
این عملیات تاکنون در خیابان های ختمی ،باغ ویالیی ها ،شمشاد و بلوار عالمه طباطبایی اجرا شده و سایر خیابان ها نیز پاکسازی
خواهد شد.
 -33تعمیر و بازسازی دریچه فلزی در خیابان رامند
با تماس شهروندان با سامانه  137شهرداری مبنی بر وجود دریچه فلزی معیوب در خیابان رامند و در راستای انجام وظایف محوله و
به منظور جلوگیری از ترافیک و رفع چاله های سطح شهر ،پس از بازدید کارشناسان نسبت به تعمیر و تعویض این دریچه اقدام شد.

 -34اجرای عملیات تکمیل پارک محله ای پرسپولیس در فاز صفر پرند
عملیات عمرانی پروژه احداث پارک محله ای پرسپولیس به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند در حال اجراست.
این پارک در زمینی به مساحت  2000متر مربع احداث می گردد.
 -35اجرای طرح شستشوی باکس های زباله در سطح شهر پرند
به منظور جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع سطل های زباله در فضای شهر ،عملیات شستشو و پاکسازی باکس های زباله به همت
نیروهای خدمات شهری به صورت مداوم صورت می گیرد.
از مهمترین عوامل تهدید کننده سالمت شهروندان ،تجمع زباله ها در معابر و باکس های زباله است که باعث ایجاد بوی نامطبوع و
گسترش بیماری های میکروبی می گردد .در همین راستا و با هدف رعایت حقوق شهروندی ،ارتقای سطح رضایتمندی و رفاه حال
شهروندان ،معاونت خدمات شهری شهرداری پرند به صورت روزانه عملیات شستشو و گند زدایی باکس های زباله و نیز الیروبی انهار
سطح شهر را انجام می دهد.

 -36اجرای عملیات پاکسازی محوطه اطراف میدان آزادی شهر پرند
در ادامه طرح پاکسازی میادین و بلوارهای سطح شهر پرند ،به همت واحد امور شهر معاونت خدمات شهری شهرداری پرند محوطه
اطراف میدان آزادی پاکسازی و نخاله برداری شد.
هدف از اجرای این طرح بهبود و ارتقاء امور خدمات شهری در سطح میادین و بلوارها و فراهم آوردن محیط مناسب و زیبای زندگی
شهری برای شهروندان است .این عملیات در ورودی شهر ،نقش جهان ،میدان بصیرت ،میدان باهنر و بلوارهای سطح شهر اجرا شده
است.
 -37ترمیم و اصالح دریچه های فلزی و دال بتنی در خیابان های خورشید ،ستاره و بهاران فاز  2پرند
 -38اجرای طرح شستشوی مخازن در محالت و خیابان های شهر پرند
عملیات شستشوی مخازن و باکس های زباله با تالش نیروهای خدمت شهری در خیابان های شوش ،جام جم ،چهارباغ ،آسمان،
نرگس ،باران ،طاووس ،گلستان ،2زهره ،کیهان ،آراد شمالی و غربی ،رویان جنوبی ،رامند جنوبی و شمالی انجام شد.
واحد امور شهر معاونت خدمات شهری با هدف جلوگیری از انتشار آلودگی و حفظ محیط زیست ،باکس های زباله و زیرباکس
زباله های برخی از خیابان ها و محالت سطح شهر را شستشو کردند.
 -39اجرای عملیات پاکسازی و خشکه چینی در بوستان امام حسن (ع) و محله چلچله ها

 -40اجرای عملیات الیروبی انهار در خیابان های کندوان و عالمه طباطبایی جنوبی شهر پرند
با تالش نیروهای خدمات شهری و واحد امور شهر و در راستای پیشگیری از آبگرفتگی معابر اصلی و فرعی سطح شهر و ارائه خدمات
مطلوب به شهروندان ،طرح الیروبی انهار و کانال های سرپوشیده و باز در دو خیابان کندوان و عالمه طباطبایی جنوبی توسط
نیروهای خدمات شهری انجام گردید.
 -41اجرای عملیات آبگردانی و شستشوی کانال ها در خیابان های کوهستان و بلوارهای جمهوری ،ستاره و عالمه
طباطبایی جنوبی شهر پرند

گزیده ای از شاخص رتین فعالیت اهی اداره امور فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
 -1نواخته شدن زنگ مهر در مدرسه شهید محسن طاهری و دبیرستان دخترانه حنانه شهر پرند
آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با حضور مهندس ساداتی فرماندار شهرستان رباط کریم ،امام جمعه ،اعضای شورای
اسالمی شهر ،مهندس رفیعی مدیر آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم ،سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند،
مسئولین دفتر نماینده محترم مجلس شورای اسالمی و سایر مسئولین در مدرسه شهید محسن طاهری و نیز دبیرستان دخترانه حنانه

شهر پرند برگزار شد .در پایان این مراسم دانش آموزان با در دست داشتن یک شاخه گل و با بدرقۀ مسئولین در سر

کالس های

درس حاضر شدند.

 -2برگزاری مراسم تجدید میثاق با شهدای گمنام پرند و تجلیل از کارکنان جانباز شهرداری در آخرین روز از هفته دفاع
مقدس
در آخرین روز از هفته دفاع مقدس و به همت شهرداری پرند و با حضور سرپرست شهرداری پرند ،چند تن از اعضای شورای شهر،
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی ،مسئولین انتظامی ،روحانیون و شهروندان پرند ،مراسم تجدید میثاق با شهدای گمنام و غبار
روبی از مزار شریف این شهدا برگزار شد.
در پایان این مراسم پس از اهدا گل بر مزار شهدای گمنام و قرائت فاتحه ،از کارکنان جانباز شهرداری پرند با اهدا لوح و هدیه ،تجلیل
به عمل آمد.

 -3تجلیل از آتش نشانان فداکار پرند در روز ملی آتش نشانی و ایمنی
مراسم تجلیل از آتش نشانان فداکار و جان برکف ایستگاه آتش نشانی شهر پرند با حضور رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای
شهر ،رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان شورای شهر ،سرپرست شهرداری پرند ،معاون اداری و مالی ،مسئولین بازرسی و حراست و
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند برگزار شد .در این مراسم با اهدا لوح تقدیر و هدیه از زحمات و تالش های این آتش نشانان
قدردانی به عمل آمد.

 -4بازدید رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر پرند جناب آقای حسین کسمرادی به همراه مهندس آقاجانلو
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی از ایستگاه های ورزش صبحگاهی و اهدا توپ به ورزشکاران

 -5برگزاری جلسه معارفه اعضای علی البدل شورای اسالمی شهر پرند با حضور  2عضو اصلی شورا 4 ،عضو علی البدل
و کلیه مسئولین شهرداری در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن شهرداری پرند

 -6اختصاص پنج دستگاه اتوبوس از سوی شهرداری و شورای شهر پرند جهت اعزام رایگان زائران مراسم اربعین به مرز
مهران
 5دستگاه اتوبوس جهت اعزام رایگان زائران مراسم اربعین به مرز مهران با هماهنگی و همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر
پرند پرندی اختصاص داده شد .شهرداری پرند پس از دریافت مصوبه اعزام زائران مراسم اربعین به مرز مهران از سوی شورای اسالمی
شهر پرند نسبت به ثبت نام داوطلبین این راهپیمایی بزرگ مذهبی اقدام نمود.

 -7مراسم افتتاحیه دفتر ورزش و جوانان شهر پرند با حضور ،امام جمعه ،فرماندار رباط کریم ،اعضای شورای شهر و
سایر مسئولین

 -8برگزاری همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی و به همت هیأت ورزش های همگانی شهر پرند
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و با هماهنگی و همکاری هیأت ورزش های همگانی شهر پرند به ریاست آقای حسین کسمرادی
نایب رئیس شورای اسالمی شهر پرند ،آقای شاکر رئیس اداره ورزش شهر پرند و حوزه معاونت فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
پرند ،همایش ورزش صبحگاهی با حضور ورزشکاران و عالقه مندان به ورزش صبحگاهی در پارک فدک برگزار شد .در این همایش که
با هدف توسعه و ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ایجاد نشاط روحی و سالمت جسمانی شهروندان فهیم پرند برگزار شد ،شرکت
کنندگان و ورزشکاران به انجام نرمش صبحگاهی با هماهنگی مربی هیئت ورزش های همگانی پرداختند.

 -9اعزام زائران اربعین حسینی (ع) از مقابل مسجد جامع امام علی (ع) شهر پرند
با نزدیک شدن به اربعین اباعبداهلل الحسین (ع) شور و حال خاصی در سراسر ایران برپا شد و زائران حسینی دسته دسته به سمت
سرزمین کربال حرکت کردند .زائران حسینی از شهر پرند نیز با تجمع در مقابل مسجد جامع امام علی (ع) عازم این راهپیمایی عظیم

مذهبی شدند .با اختصاص  5دستگاه اتوبوس از سوی شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند  220نفر از زائران توانستند برای شرکت
در مراسم اربعین به کربالی معلی اعزام شوند .در مراسم بدرقۀ این زائران که با حضور شهروندان ،نماینده امام جمعه ،سرپرست
شهرداری ،اعضای شورای اسالمی شهر ،هیآت مذهبی ،بسیج و خانواده زائران از مقابل مسجد جامع شهر پرند برگزار شد ،زائران با
مداحی و نوحه خوانی مداح اهل بیت به سینه زنی و عزاداری در ماتم سید و ساالر شهیدان پرداختند.
گفتنی است که در طرح اعزام رایگان زائران به کربالی معلی برنامه ریزی ها و هماهنگی های الزم بین تمامی ارگان های مربوطه
توسط شهرداری و شورای شهر ،جهت خدمات دهی به زائران اربعین حسینی صورت گرفت و تمهیدات و خدماتی همچون ارائه میان
وعده و شام به زائرین جهت رفاه حال آنها ،در نظر گرفته شد.

 -10برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب و محصوالت فرهنگی در بوستان فدک

 -11برگزاری مراسم باشکوه همایش جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی (ع) در شهر پرند
همزمان با اربعین سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) مراسم همایش بزرگ پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
( ع) از میدان امام خمینی (ره) تا مزار شهدای گمنام شهر پرند با حضور باشکوه عزاداران و شیفتگان امام حسین (ع) برگزار شد.
در طول مسیر این همایش که ب ا حضور امام جمعه ،مسئولین و مدیران شهری ،خانواده های معظم شهدا ،روحانیون و مردم فهیم
و مؤمن پرند برگزار شد ،با برپایی ایستگاه های صلواتی از عزاداران حسینی (ع) پذیرایی گردید.

 -12برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی یوم اهلل  13آبان در شهر پرند
مراسم راهپیمایی  13آبان با حضور اقشار مختلف مردم ،به ویژه دانش آموزان و کلیه مسئولین و مدیران شهری با شعار مرگ بر
آمریکا و هیهات من االذله از میدان امام خمینی (ره) به سمت مسجد جامع امام علی (ع) برگزار شد .در این مراسم که با سخنرانی
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی برگزار شد ،دانش آموزان با در دست داشتن پرچم های مرگ بر آمریکا و سر
دادن شعارهای ضد استکباری ،انزجار خود را نسبت به سیاست های ظالمانه و ددمنشانه آمریکا علیه ایران و سایر کشورها نشان
دادند .در این مراسم راهپیمایان پس از طی کردن مسیر از میدان امام خمینی (ره) در مقابل مسجد جامع امام علی (ع) تجمع و
با آرمان های واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تجدید بیعت کردند.

 -13برگزاری اولین نشست حمایتی مسابقات بزرگ قویترین مردان ایران با میزبانی شهر پرند

اولین نشست حمایتی مسابقات بزرگ قویترین مردان ایران با میزبانی شهر پرند در محل دفتر ورزش و جوانان شهر پرند برگزار
شد .در این جلسه که با هدف هم اندیشی ،همکاری ،هماهنگی و تصویب تمهیدات الزم جهت برگزاری مسابقات قویترین مردان
ایران در شهر پرند و به ریاست شاکر برگزار شد ،سعید میرزایی رئیس کمیسیون ورزش شورای اسالمی ،حسین کسمرادی نایب
رئیس شورای اسالمی ،مهندس نجاری معاون خدمات شهری شرکت عمران ،مهندس آقاجانلو معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری،
مهندس فضلی از دفتر نماینده محترم مجلس شورای اسالمی ،افتخاری ریئس هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهر پرند و دیگر
همراهان حضور داشتند.

 -14برگزاری مانور پدافند غیر عامل در شهرداری پرند
در آخرین روز از هفته پدافند غیر عامل ،آژیر مانور این پدافند در شهرداری پرند به صدا در آمد.
در این مانور که با هدف به حداقل رساندن آسیب ها در زمان بحران برگزار شد ،نیروهای شهرداری به هنگام شنیدن صدای آژیر
مانور به بیرون از ساختمان اداری راهی شدند .بر اساس این گزارش ،در این مانور جهت شبیه سازی لحظه وقوع حادثه و واکنش
سریع و به موقع دستگاه های خدمات رسان در هنگام بحران ،با هماهنگی سازمان آتش نشانی یک دستگاه خودرو اطفا حریق در
محل مانور حضور داشت.

 -15برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند با حضور کلیه اعضا

 -16برگزاری جلسه پرسش و پاسخ بین مردم و مسئولین شهرستان رباط کریم در مسجد امام رضا (ع) شهرک آفتاب
پرند با حضور مسئولین و مدیران شهری ،اعضای شورای اسالمی شهر پرند و مدیران دستگاه های شهرستان رباط
کریم

 -17برگزاری جشن باشکوه جُنگ شادی در مجتمع انقالب اسالمی شهر پرند
به مناسبت آغاز هفته وحدت اسالمی و به همت شرکت عمران شهر پرند ،جشن باشکوه جنگ شادی با حضور گسترده مردم و
مسئولین در مجتمع انقالب اسالمی فاز  6پرند برگزار شد .در این جشن حسن ریوندی هنرمند محبوب کشور با اجرای خود
لحضات شاد و مفرحی را برای هزاران نفر از شهروندان پرند خلق کرد.
بر اساس این گزارش ،تقدیر از قهرمانان ملی کشتی در عرصه های جهانی نیز بخشی از جشن بزرگ شادی بود که از حسن رنگرز
و مجید خدایی قهرمانان کشتی فرنگی و آزاد در مسابقات المپیک و جهان و خانم ساقی زینتی بازیگر مطرح تلویزیون و سینما و
از ساکنین شهر پرند ،تقدیر به عمل آمد .اجرای موسیقی های محلی و اقوام توسط هنرمندان مطرح کشور بخش پایانی این جشن
بود.

 -18بازدید کارکنان شهرداری و شرکت عمران شهر پرند از بنای قلعه سنگی در اولین روز از هفته فرهنگی

 -19اجرای برنامه نقاشی کودکان در مجاورت دو مهد کودک شهر پرند
با تالش معاونت فرهنگی شهرداری پرند و با مشارکت اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم ،صبح روز  30آبان ماه برنامه نقاشی
کودکان در مجاورت دو مهدکودک و پیش دبستانی دارالقرآن و ریحانه النبی شهر پرند برگزار شد.
هدف از اجرای این برنامه افزایش اعتماد به نفس در کودکان و فراهم نمودن فضایی مفرح برای آنان بود تا با دستهای کوچک اما
مهربان خود خالقیتشان را به نمایش بگذارند .در این برنامه کودکان با شوق و ذوق فراوان نقاشی های کودکانه خود را روی بنر به
تصویر کشیدند.

 -20برگزاری جلسه مسئولین شهر پرند جهت هماهنگی برنامه های هفته بسیج
جلسه هماهنگی جهت اجرای هر چه بهتر برنامه های هفته بسیج با حضور حجت االسالم و المسلمین پاشاکی امام جمعه پرند،
سروان کاظم پناه مسئول پایگاه مقاومت بسیج پرند ،فوالدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ،شاکر مسئول دفتر ورزش و
جوانان شهر پرند ،سروان ابراهیمی فرمانده راهور ،آقاجانلو معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و نمایندگان شرکت عمران،
کالنتری  ،17اداره برق در دفتر امام جمعه برگزار شد .در این جلسه با توافق مسئولین شهری برنامه هایی چون تجمع بسیجیان
در شهر پرند در روز  5آذر ماه رأس ساعت  9:30صبح در سالن الغدیر ،اعزام کاروان راهیان نور (دختران مقطع دبیرستانی شهر
پرند) از مقابل مسجد جامع در روز  3آذر ماه رأس ساعت  7صبح ،دیدار با خانواده های معزز شهدا و تجلیل از آنان و غبارروبی و
عطرافشانی مزار شهدای گمنام جهت گرامیداشت هفته بسیج طرح ریزی شد.

 -21اجرای طرح رایگان
و

تشکیل

پرونده

اندازه گیری قد ،وزن و فشار خون
سالمت

به مناسبت هفته فرهنگی و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان
رباط کریم طرح رایگان اندازه گیری قد ،وزن و فشار خون و تشکیل پرونده سالمت در سیاه چادر واقع در میدان استقالل شهر
پرند اجرا شد.

 -22برگزاری برنامه شاد «روز بازی مادر و کودک» در فرهنگساری ایمان شهر پرند
به مناسبت هفته فرهنگی ،برنامه شاد و مفرح روز بازی مادر و کودک به همت شهرداری پرند و با مشارکت انجمن آوای مهر
هستیا در فرهنگسرای ایمان برگزار شد .در این برنامه کارشناس انجمن آوای مهر هستیا در خصوص رابطه والدین با کودک،
اعتماد به کودک ،شادی آفرینی و بازی والدین با کودک و برقراری ارتباط قلبی ،حسی و حرکتی والدین و کودک ایراد سخن
نمود .این برنامه با جشن و شادی همراه با بازی های کودکانه با حضور والدین و کودکان همراه بود.

 -23برگزاری همایش بزرگ بسیجیان شهر پرند با حضور امام جمعه ،اعضای شورای شهر ،مسئولین انتظامی ،بسیج،
روحانیون و جمعی از شهروندان در سالن ورزشی الغدیر

 -24برگزاری جلسه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر پرند جهت شناسایی و معرفی اقشار و خانواده های آسیب پذیر
این جلسه با حضور ائمه محترم جماعات مساجد ،رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر ،معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری،
رئیس کمیته امداد و مسئول دفتر امام جمعه ی شهر پرند برگزار شد.

 -25پیگیری مسائل آموزشی و نیازهای مدارس شهر پرند در نشست مشترک اعضای شورای شهر پرند و سرپرست
آموزش و پرورش رباط کریم
بررسی مشکالت و نیازهای آموزشی شهر پرند ،موضوعی بود که در نشست مشترک اعضای شورای شهر پرند با سرپرست آموزش
و پرورش شهرستان رباط کریم مطرح شد .در این نشست که با حضور اعضای شورای اسالمی شهر پرند ،شریفی سرپرست آموزش
و پرورش شهرستان رباط کریم ،دکتر جاللی نسب مدیر دفتر امام جمعه پرند ،مهندس آقاجانلو معاونت فرهنگی و اجتماعی
شهرداری پرند و معاونین آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد ،توجه جدّی به تأمین نیازهای آموزشی شهر پرند به ویژه نوسازی
تجهیزات آموزشی مدارس ،تأمین نیروی انسانی الزم ،توجه بیشتر معلمان به ارتقای کیفیت آموزش ،تالش در جهت ارتقا مسائل
بهداشتی و آب آشامیدنی در مدارس و هدایت تحصیلی و پرورشی دانش آموزان ،مهمترین
اعضای شورای شهر از سرپرست آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم بود.

خواسته های مطرح شدۀ

 -26اجرای طرح رایگان تست  HIVدر اتوبوس سالمت شهر پرند
به مناسبت روز جهانی ایدز ،اتوبوس سالمت با اجرای طرح تست رایگان  HIVجهت تشخیص به موقع ویروس ایدز به همت
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند و با همکاری شبکه بهداشت و سالمت شهرستان رباط کریم در شهر پرند به مدت سه
روز مستقر شد تا با گرفتن تست رایگان  HIVبه شهروندان خدماتی را ارائه دهد.

 -27اعزام کاروان خواهران به مناطق عملیاتی جنوب کشور از مقابل مسجد جامع امام علی (ع) شهر پرند
ساعت  7صبح روز  20آذر ماه ،کاروان راهیان نورِ خواهران از مقابل مصلی نماز جمعه شهر پرند با حضور برخی از اعضای شورای شهر،
سرپرست شهرداری پرند ،سرهنگ ایلکا فرمانده سپاه پاسداران شهرستان رباط کریم ،روحانیون و جمع زیادی از داوطلبین به مناطق عملیاتی
جنوب کشور اعزام شدند.

 -28برگزاری جلسه بررسی مسائل فرهنگی شهر پرند
صبح روز  22آذر ماه جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل فرهنگی شهر پرند با حضور سرپرست شهرداری پرند ،آقای
فوالدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ،آقای عسگری رئیس اداره ارشاد شهرستان رباط کریم و فعاالن فرهنگی برگزار
شد .در این جلسه در رابطه با مسائلی چون لزوم پرورش ظرفیت های بومی ،اجرای تئاتر ،نقد فیلم و پخش فیلم های اکران شده،

برپایی نمایشگاه چهل سالگی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و پیگیری و تقویت سراهای محله ای بحث و
گفتگو شد.

 -29برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر همزمان با  40سالگی انقالب
با حضور امام جمعه ،رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ،سرپرست شهرداری و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند
جلسه ای جهت هماهنگی برنامه های دهه فجر در  40سالگی انقالب اسالمی برگزار شد.
برگزاری جشن انقالب در شب های  21و  22بهمن ماه و برگزاری جشنواره اقوام از جمله برنامه های مقرر این جلسه بود.
توجه به همزمانی ایام فاطمیه با دهه فجر ،مراسم جشن در دو شب پایانی این دهه برگزار می گردد.

با

 -30بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر پرند و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری از مجتمع مدیران و
رایزنی های اولیه جهت احداث فرهنگسرا در این مجتمع

 -31برگزاری اولین نشست کمیسیون فرهنگی شهر پرند جهت بررسی مسائل فرهنگی و ارائه راهکارهای مناسب و
کاربردی
بررسی مشکالت و مسائل فرهنگی و ارائه راهکارهای کاربردی جهت حل معضالت فرهنگی و آسیب های اجتماعی شهر پرند،
موضوعی بود که صبح روز  6دی ماه در اولین نشست هم اندیشی کمیسیون فرهنگی شهر پرند به چالش گذاشته شد.

این نشست با حضور اعضای شورای شهر پرند ،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ،مدیران مدارس ،اصحاب رسانه و فعالین
فرهنگی برگزار شد .لزوم شهرستان شدن شهر پرند ،تشکیل کارگروه جهت شناسایی و بررسی آسیب های اجتماعی ،لزوم تهیه
بانک اطالعاتی جامع از هنرمندان و فعالین فرهنگی ،احداث مرکزی جهت اشتغال زنان بی سرپرست و بد سرپرست برخی از
مهمترین مطالبات و راهکارهای حاضرین این جلسه بود.

 -32برگزاری نشست بصیرتی به مناسبت حماسه  9دی در دانشگاه آزاد اسالمی شهر پرند

 -33برگزاری آئین معارفه مهندس سعید آگشته شهردار جدید پرند در دانشگاه پیام نور

ع
ل
م
گزارش اقدا مات و کرد شهرداری رپند
رد چهلمین سالروز انقالب اسالمی و دهه مبارک فرج

به
م
( ن ماه سال )1397

 -1تجدید میثاق مسئولین شهر پرند با آرمان های امام راحل (ره) در مرقد بنیانگذار انقالب اسالمی ایران
در آستانه چهلمین بهار انقالب شکوهمند اسالمی ایران ،مهندس آگشته شهردار پرند به همراه حجت االسالم و المسلمین
عبداهلل زاده پاشاکی امام جمعه پرند ،حجت االسالم و المسلمین بابایی مدیر محترم حوزه علمیه پرند ،مهندس آقاجانلو سرپرست معاونت
فرهنگی و اجتماعی شهرداری ،مدیر عامل حمل و نقل و جمعی از روحانیون و آحاد مردم والیت مدار شهر پرند با حضور در حرم مطهر
امام خمینی (ره) با آرمان های امام راحل تجدید بیعت کردند .در این مراسم مسئولین پرند و شرکت کنندگان با تقدیم گل و قرائت
فاتحه نسبت به مقام شامخ بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی ادای احترام نمودند.

 -2نواخته شدن زنگ انقالب در آموزشگاه دخترانه نجابت شهر پرند
صبح روز شنبه  13بهمن ماه و در چهلمین بهار انقالب اسالمی ایران ،مهندس آگشته و حجت االسالم و المسلمین پاشاکی به همراه
خانم مرادپور رئیس شورا و کلیه اعضای شورای اسالمی شهر و آقای خانلو معاون آموزش و پرورش و مهندس آقاجانلو سرپرست معاونت
فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند با حضور در آموزشگاه دخترانه نجابت زنگ انقالب را به صدا درآوردند.
گفتنی است در حاشیه این مراسم از نمایشگاه غذاهای محلی در این آموزشگاه بازدید به عمل آمد.

 -3برگزاری مسابقات ستارگان طالیی والیبال دختران در شهر پرند
همزمان با ایام اهلل دهۀ مبارک فجر و به میزبانی شهر پرند ،مسابقات ستارگان طالیی والیبال دختران در سه ردۀ سنی نوجوانان ،جوانان
و بزرگساالن و با حضور  40تیم از استان تهران به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و با همکاری شهرداری منطقه  15تهران برگزار شد
که رده سنی جوانان آن به میزبانی شهر پرند در سالن ورزشی دانشگاه آزاد پرند برگزار گردید .در این مسابقات از تیم والیبال بانوان
شهرداری پرند به مربیگری سرکار خانم ابراهیم پور به عنوان تیم اخالق در این دوره از مسابقات تقدیر بعمل آمد.

گفتنی است که در مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور جمعی از مسئولین ورزشی و داوران و مربیان ،از نفرات برتر با اهدای جوایز
تجلیل به عمل آمد.

 -4برگزاری گردهمایی بزرگ جنبش های اساتید دانشگاه ها ،مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان تهران در دانشگاه
پیام نور شهر پرند
همزمان با ایام اهلل دهه فجر ،گردهمایی بزرگ جنبش های اساتید دانشگاه ها ،مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان تهران با حضور
نماینده محترم مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان ،اعضای شورای اسالمی شهر پرند ،شهردار پرند ،مسئولین و اساتید دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی استان تهران در سالن همایش بصیرت دانشگاه پیام نور پرند و با محوریت سواد رسانه ای برگزار شد.

 -5تجدید میثاق مسئولین شهر پرند با شهدای گمنام به مناسبت ایام اهلل دهۀ فجر
در آستانه شهادت بانوی دو عالم و در هفتمین روز از دهه مبارک فجر ،امام جمعه شهر پرند ،اعضای شورای شهر ،مدیر آبفای پرند،
مسئولین حراست و بازرسی شهرداری ،سرپرست معاونت فرهنگی شهرداری ،معاون فنی و عمرانی شهرداری ،مسئول امور ایثارگران،
فرمانده حوزه بسیج  359والیت و جمعی از روحانیون و بسیجیان شهر پرند با حضور در مزار شهدای گمنام و همچنین شهدای گمنام
دانشگاه آزاد اسالمی پرند ،غبار روبی ،اهداگل و قرائت فاتحه ،با آرمان های واالی این رادمردان انقالب تجدید بیعت نمودند.

 -6دیدار و تجلیل مسئولین شهر پرند با خانواده معزز شهیدان رویور و آقای لطفی جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس

به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر ،امام جمعه پرند به همراه معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان رباط کریم،
شهردار ،ریاست و اعضای شورای شهر ،معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ،سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی و مسئول
ایثارگران شهرداری پرند به دیدار آقای لطفی جانباز سرافراز اسالم و همچنین مادر شهیدان رویور رفتند.

مسئولین شهر پرند ابتدا به دیدار آقای لطفی جانباز  70درصد و برادر شهید لطفی رفتند و نماز ظهر و عصر را به امامت حجت االسالم
و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی در منزل ایشان اقامه نمودند و پس از آن به دیدار مادر بزرگوار شهیدان یوسف و یعقوب رویور رفتند
و از ایشان تجلیل به عمل آوردند.

 -7آذین بندی خیابان ها و معابر سطح شهر پرند در طلیعۀ چهلمین بهار انقالب
در استقبال از چهلمین بهار انقالب شکوهمند اسالمی و با نزدیک شدن به یوم اهلل  22بهمن ،واحد زیباسازی شهرداری پرند عملیات
آذین بندی ،ریسه کشی و چراغانی معابر سطح شهر را اجرا نمود .نصب پرچم و نورپردازی شهر ،تکمیل روشنایی معابر ،میادین و

پارکهای شهر ،جمعآوری سد معبر ،بازگشایی معابر سطح شهر ،شستشوی مبلمان شهری و نظافت ویژه شهر در این ایام از جمله
اقداماتی بود که توسط واحد زیباسازی صورت گرفت.

 -8برگزاری همایش ورزش همگانی در پارک فدک شهر پرند

به مناسبت چهلمین بهار انقالب و به همت هیئت ورزش های همگانی شهر پرند ،اداره ورزش و جوانان و با همکاری معاونت فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری پرند ،همایش ورزش صبحگاهی با حضور جمعی از بانوان ورزشکار شهر پرند در زمین چمن بوستان فدک
برگزار شد .پیاده روی ،نرمش و انجام حرکات کششی بخشی از این همایش بود.

 -9جمع آوری و بازسازی اِلمانهای مستهلک در شهر پرند

با تالش نیروهای زیباسازی شهرداری پرند ،اِلمان های مستهلک از سطح شهر پرند جمع آوری و بازسازی شدند.
مهندس آگشته شهردار پرند با اشاره به اهمیت پیرایش شهر و حذف زواید بصری ،اظهار نمود :در راستای تقویت و ارتقاء منظر شهری
و نیز در آستانه جشن چهلمین سالروز انقالب اسالمی ،اِلمان های فرسوده و مستهلک شهری از سطح معابر جمع آوری و بازسازی
شدند .شهردار پرند با تأکید بر اینکه اصلی ترین برنامه شهرداری ها ،ارتقای مداوم کیفیت محیط و منظر شهری است ،خاطرنشان کرد:
در حال حاضر ارتقای کیفیت فضای شهری ،تقاضای جامع شهروندان است و زیباسازی در اولویت اقدامات مدیریت شهری خواهد بود.
بنابراین زیباسازی شهری می تواند تبدیل به عنصری درآمد زا ،مؤثر در معرفی شهر و همچنین افزایش روحیه و نشاط اجتماعی شود.

 -10اتمام عملیات لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند

همزمان با ایام فرخنده دهه فجر ،پروژه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر پرند با تالش و نظارت کارشناسان عمرانی شهرداری در
فازهای صفر تا دو به پایان رسید .این پروژه با هدف خدمات رسانی بهتر به شهروندان و افزایش رفاه حال آنان ،ارتقای سطح کیفی
معابر ،بهسازی مناظر شهری و تسهیل در امر تردد اجرا شد و جهت عملیاتی نمودن این پروژه مبلغ  200میلیون تومان از محل اعتبارات
عمرانی شهرداری هزینه شده است.

 -11اجرای طرح جایگزینی و تعویض باکس های زباله معیوب با باکس های جدید در فاز صفر شهر پرند

در سومین روز از دهه مبارک فجر و در راستای ارتقای سطح بهداشت و پاکیزگی معابر شهری و تسهیل در روند جمع آوری پسماند و
نیز به منظور جمع آوری و انتقال استاندارد و صحیح زباله های شهری ،باکس های زباله جدید با باکس های معیوب و فرسوده در فاز
صفر پرند تعویض شد .گفتنی است که شهرداری پرند تعداد  145عدد باکس زباله  770لیتری جهت استقرار در سطح شهر خریداری
نموده که این طرح به زودی در فازهای یک و دو نیز اجرا می گردد.

 -12اجرای عملیات اصالح آبگرفتگی و اصالح هندسی در تقاطع بلوار عالمه طباطبایی و بلوار مطهری شهر پرند

در چهارمین روز دهه مبارک فجر و با هدف تسهیل وضعیت تردد خودروها و شهروندان ،بهبود عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی و با
نظارت کارشناسان عمرانی ،عملیات اصالح آبگرفتگی و اصالح هندسی در تقاطع بلوار عالمه طباطبایی و بلوار مطهری شهر پرند اجرا
شد .شهردار پرند با اشاره به اینکه یکی از راه های بازگشایی گره های ترافیکی اصالح هندسی و اصالح آبگرفتگی معابر است ،تصریح
کرد :تقاطع بلوار عالمه طباطبایی و بلوار مطهری شهر پرند نیاز به اصالح هندسی و اصالح آبگرفتگی داشت که این عملیات به منظور
ارتقای ایمن سازی معابر ،کاهش ترافیک ،سهولت تردد وسایل نقلیه و همچنین رفع آبگرفتگی معابر در هنگام بارش نزوالت آسمانی ،با
نظارت کارشناسان عمرانی شهرداری پرند انجام شد.

 -13اجرای تبلیغات محیطی و نصب بنرهای اطالع رسانیِ دهه فجر در سطح شهر پرند

در راستای گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر و آماده سازی فضای شهری ،تبلیغات محیطی و بنرهای اطالع رسانی مراسمات و جشن بزرگ
چهل سالگی انقالب در سطح شهر نصب و اجرا گردید.
شهرداری پرند جهت آماده سازی مناسب سطح شهر در ایام فرخندۀ دهه فجر و در راستای ترویج نشاط و تداعی کردن خاطرات آن
دوران برای نسلهای جوان تر ،تبلیغات محیطی متناسب با این دهه را اجرا نمود.

 -14اجرای مراسم دهه فجر ،هر شب در یکی از مساجد شهر پرند

طبق برنامه ریزی مشترک شهرداری و دفتر امام جمعه پرند ،در ایام دهه فجر هر شب در مساجد شهر برنامه اجرا شد.
این برنامه ها در مساجد امام حسین (ع) ،امام رضا (ع) ،باب الحوائج (ع) ،صاحب الزمان (عج) ،حضرت زینب (س) ،امام حسن (ع) ،امام
صادق (ع) ،امام علی (ع) و مسجد فاطمه الزهرا (س) اجرا گردید.

 -15جشن بزرگ چهل سالگی انقالب با حضور باشکوه مسئولین و مردم مومن و انقالبی پرند در مجتمع ورزشی انقالب

در شب  22بهمن ماه با حضور مهندس ساداتی فرماندار محترم رباط کریم ،امام جمعه ،اعضای شورای شهر ،شهردار و سایر مسئولین
جشنی با حضور جمعیتی بالغ بر  4هزار نفر در مجتمع ورزشی آفتاب همراه با اجرای برنامه های شاد و مفرح برگزار شد.

 -16خلق حماسه ای بی نظیر از مردم و مسئولین شهر پرند در طلیعه چهلمین بهار انقالب

در سالروز چهلمین جشن پیروزی انقالب و زیر بارش باران رحمت الهی ،شاهد حضور باشکوه و پر رنگ مسئولین و مردم انقالبی شهر
پرند در سالروز چهلمین بهار زیبای انقالب بودیم .همه آمدند تا به دشمنان قسم خورده انقالب نشان دهند که تا همیشه پای
آرمان های این انقالب که با مجاهدت های امام راحل (ره) و خون پاک شهدا به ثمر رسیده است ،مانده اند.
کیک  22متری چهل سالگی انقالب که به همت شهرداری ،بسیج و یکی از شیرینی سراهای شهر تدارک دیده شده بود ،در چهلمین
سالروز پیروزی انقالب اسالمی کام مردم را شیرین کرد .مردم و مسئولین پرند پس از طی مسیر راهپیمایی ،در مقابل مسجد جامع امام
علی(ع) تجمع نموده و با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریگا و مرگ بر اسرائیل بار دیگر استکبار جهانی را از هر دسیسه ای نسبت به
ملت ایران ناامید کردند .سخنران این مراسم حجت االسالم و المسلمین قلعه از شورای سیاستگزاری ائمه جمعه بود و در پایان نیز
قطعنامه  22بهمن قرائت شد.

 -17اجرای برنامه های متنوع ورزشی با همکاری فرهنگسرای ایمان ،دانشگاه آزاد و برخی مدارس شهر پرند
دفتر ورزش و جوانان شهر پرند با همکاری شهرداری پرند برنامه های متنوع ورزشی را در ایام اهلل دهه فجر اجرا نمود که این برنامه ها
عبارتند از :
-

ورزش همگانی در بوستان فدک

-

کوهپیمایی تپه های تخت رستم

-

برگزاری مسابقه دژابال در مدرسه شهید بهاری

-

برگزاری مسابقه فوتبال ادارات در دانشگاه آزاد اسالمی

-

برگزاری مسابقه طناب کشی و دارت در مدرسه دماوند

-

برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی بانوان در سالن ورزشی الغدیر

-

برگزاری مسابقه کراس فیت در باشگاه دانش و پویش

-

برگزاری مسابقه تنیس روی میز در دانشگاه آزاد

-

برپایی جشنواره غذاهای بومی محلی در فرهنگسرای ایمان

-

برگزاری مسابقه مچ اندازی در باشگاه پرشین

-

برگزاری مسابقه آیروبیک در سالن ورزشی الغدیر

-

برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی آقایان در سالن ورزشی الغدیر

-

برگزاری مسابقات طناب زنی ،روپایی و دوز فیزیکی در سرای محله آفتاب

-

برگزاری مسابقات چند جانبه کشتی در سالن شهدای مدافع حرم

-

برگزاری مسابقه دومینو و روبیک در باشگاه باران

-

برگزاری مسابقه طناب کشی بانوان

-

برگزاری مسابقه والیبال بومی و محلی در مجموعه ورزشی انقالب (هسا)

-

برگزاری مسابقه اتومبیل رانی در کارتینگ بین المللی شهر پرند

-

برگزاری مسابقه فوتبال  7نفره در سالن ورزشی انقالب اسالمی

-

برگزاری مسابقه دد لیفت در باشگاه پرشین

-

برگزاری مسابقه ماهیگیری در احمدآباد مستوفی

-

برپایی همایش پیالتس و تی آر ایکس در باشگاه دانش و پویش

-

برگزاری مسابقه طناب کشی در پارک فدک

-

برگزاری مسابقه کاراته قهرمانی کشور در دانشگاه آزاد اسالمی

-

مسابقات آزاد بدمینتون در دانشگاه آزاد اسالمی

-

دیدار با پیشکسوتان ورزشی و سالمندان در خانه سالمندان کهریزک

 -18افتتاح خط تاکسیرانی پرند – نسیم شهر
در راستای خدمات رسانی هر چه بهتر به شهروندان و جهت گرامیداشت سالروز چهلمین بهار انقالب اسالمی و با تالش و پیگیری
شهرداری پرند و با همکاری سازمان حمل و نقل نسیم شهر ،خط تاکسیرانی پرند – نسیم شهر با  20دستگاه تاکسی افتتاح شد.
گفتنی است که مسافت این دو شهر  31کیلومتر است و کرایۀ مصوب شده برای این مسیر نیز  4500تومان می باشد.

 -19تجلیل فرماندار رباط کریم و مسئولین شهر رباط کریم و پرند از خانواده شهید محمدرضا احمدی
به مناسبت ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و با حضور دکتر ساداتی فرماندار محترم شهرستان رباط کریم به همراه حجت االسالم
و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی امام جمعه پرند ،معاونین فرماندار ،شهرداران رباط کریم و پرند و اعضای شورای اسالمی شهر پرند از
خانواده معظم شهید محمدرضا احمدی با اهدا گل و لوح تقدیر ،تجلیل و قدردانی به عمل آوردند.
گفتنی است که شهید محمدرضا احمدی از شهدای واال مقام انقالب در بهمن ماه سال  57می باشند.

 -20تجلیل از کارکنان جانباز و فرزندان شهدا و جانبازان در سالن اجتماعات شهرداری پرند
به مناسبت ایام فرخنده چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران و با حضور اعضای شورای شهر ،شهردار پرند ،ریاست بنیاد شهید
شهرستان رباط کریم و یکی از اعضای شورای شهر آبیک به عنوان مهمان افتخاری ،با اهدا گل و لوح سپاس از جمعی از کارکنان جانباز
و فرزندان شهدا و جانبازان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

 برگزاری مراسم تجلیل از پرستاران نمونه با حضور امام جمعه ،اعضای شورای شهر ،شهردار پرند و رئیس اداره امور فرهنگی
و اجتماعی شهرداری پرند

مسئولین پرند به مناسبت گرامیداشت روز پرستار به دیدار پرستاران درمانگاه های صابر ،مهر و سالم رفتند و با اهدا لوح تقدیر و گل از
پرستاران نمونه قدردانی کردند.
 برگزاری مراسم گرامیداشت شهید محمدحسین محمدی پور با حضور مهندس آگشته شهردار پرند ،اعضای شورای شهر،
روحانیون ،خانواده های معزز شهدا و جمعی از مسئولین در مدرسه شهید محمدی پور
 برگزاری مراسم روز جهانی هوای پاک در یکی از مدارس شهر پرند
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی هوای پاک و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و واحد مدیریت پسماند شهرداری ،مراسم نمادینی
در یکی از مدارس شهر پرند برگزار شد .در این مراسم که با حضور دکتر میرزایی ،مهندس آقاجانلو و چند تن از مسئولین شهرداری
برگزار شد ،دانش آموزان به نقاشی دیواری با موضوع هوای پاک پرداختند.
توزیع کتاب هایی با مضمون آموزش پسماند از مبداء ،شعرخوانی ،توزیع نمادهایی چون قطره و ابر و همچنین ارائه توضیحاتی در
خصوص هوای پاک و انواع آالینده های هوا بخشی از این مراسم بود.
 برگزاری همایش ورزش همگانی در پارک فدک شهر پرند
به همت هیئت ورزش های همگانی شهر پرند و اداره ورزش و جوانان و با همکاری معاونت فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری پرند
و به مناسبت چهلمین بهار انقالب ،همایش ورزش صبحگاهی با حضور جمعی از بانوان ورزشکار شهر پرند در زمین چمن بوستان فدک
برگزار شد .پیاده روی ،نرمش و انجام حرکات کششی بخشی از این همایش بود.
 دیدار و تجلیل مسئولین شهر پرند با خانواده معزز شهیدان رویور و آقای لطفی جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس
سوم بهمن ماه امام جمعه پرند به همراه معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان رباط کریم ،شهردار ،ریاست و اعضای شورای
شهر ،معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ،معاونت فرهنگی و اجتماعی و مسئول ایثارگران شهرداری پرند به دیدار آقای لطفی
جانباز سرافراز اسالم و همچنین مادر شهیدان رویور رفتند .مسئولین شهر پرند ابتدا به دیدار آقای لطفی جانباز  70درصد و برادر شهید
لطفی رفتند و نماز ظهر و عصر را به امامت حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی در منزل ایشان اقامه نمودند و پس از آن به
دیدار مادر بزرگوار شهیدان یوسف و یعقوب رویور رفتند و از ایشان تجلیل به عمل آوردند.

 تجدید میثاق مسئولین شهر پرند با آرمان های امام راحل (ره)

در آستانه چهلمین بهار انقالب شکوهمند اسالمی ایران ،مهندس آگشته شهردار پرند به همراه حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده
پاشاکی امام جمعه پرند ،حجت االسالم و المسلمین بابایی مدیر محترم حوزه علمیه پرند ،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ،مدیر
عامل حمل و نقل و جمعی از روحانیون و آحاد مردم والیت مدار شهر پرند صبح روز دوشنبه  ٨بهمن ماه با حضور در حرم مطهر امام
خمینی (ره) با آرمان های امام راحل تجدید بیعت کردند.
در این مراسم که در حرم امام راحل برگزار شد ،مسئولین پرند و شرکت کنندگان با تقدیم گل و قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ
بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی ادای احترام نمودند.
 نواخته شدن زنگ انقالب در آموزشگاه دخترانه نجابت شهر پرند
صبح روز دوازدهم بهمن ماه در چهلمین بهار انقالب اسالمی ایران ،مهندس آگشته و حجت االسالم و المسلمین پاشاکی به همراه خانم
مرادپور رئیس شورا و کلیه اعضای شورای اسالمی شهر و آقای خانلو معاون آموزش و پرورش با حضور در آموزشگاه دخترانه نجابت
زنگ انقالب را به صدا درآوردند.
در حاشیه این مراسم از نمایشگاه غذاهای محلی در این آموزشگاه بازدید به عمل آمد.
 برگزاری مسابقات ستارگان طالیی والیبال دختران در شهر پرند
مسابقات ستارگان طالیی والیبال دختران همزمان با ایام اهلل دهۀ مبارک فجر و به میزبانی میزبانی شهر پرند در سالن والیبال دانشگاه
آزاد اسالمی این شهر برگزار شد.
این دوره از مسابقات در سه ردۀ سنی نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن و با حضور  40تیم از استان تهران به مناسبت گرامیداشت دهه
فجر و با همکاری شهرداری منطقه  15تهران برگزار شد که رده سنی جوانان آن به میزبانی شهر پرند در سالن ورزشی دانشگاه آزاد
پرند برگزار گردید.
در این مسابقات از تیم والیبال بانوان شهرداری پرند به مربیگری سرکار خانم ابراهیم پور به عنوان تیم اخالق در این دوره از مسابقات
تقدیر بعمل آمد.
گفتنی است که در مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور جمعی از مسئولین ورزشی و داوران و مربیان ،از نفرات برتر با اهدای جوایز
تجلیل شد.
 برگزاری گردهمایی بزرگ جنبش های اساتید دانشگاه ها ،مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان در دانشگاه پیام نور شهر
پرند
گردهمایی بزرگ جنبش های اساتید دانشگاه ها ،مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان تهران با حضور نماینده محترم مردم شهرستان
های رباط کریم و بهارستان ،اعضای شورای اسالمی شهر پرند ،شهردار پرند ،مسئولین و اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان
تهران در سالن همایش بصیرت دانشگاه پیام نور پرند و با محوریت سواد رسانه ای برگزار شد.

 تجدید میثاق مسئولین شهر پرند با شهدای گمنام در هفتمین روز از دهۀ فجر

مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام شهر پرند در بوستان شهدای گمنام و دانشگاه آزاد اسالمی پرند با حضور مسئولین و مدیران شهر
پرند همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر برگزار شد.
در آستانه شهادت بانوی دو عالم و در هفتمین روز از دهه مبارک فجر ،امام جمعه شهر پرند ،اعضای شورای شهر ،مدیر آبفای پرند،
مسئولین حراست و بازرسی شهرداری ،سرپرست معاونت فرهنگی شهرداری ،معاون فنی و عمرانی شهرداری ،مسئول امور ایثارگران،
فرمانده حوزه بسیج  359والیت و جمعی از روحانیون و بسیجیان شهر پرند با حضور در مزار شهدای گمنام و همچنین شهدای گمنام
دانشگاه آزاد ،غبار روبی و اهداگل و قرائت فاتحه ،با آرمان های واالی این رادمردان انقالب تجدید بیعت نمودند.
 برگزاری مراسم عزاداری و سینه زنی شهادت بانوی دو عالم ،حضرت فاطمه زهرا (س) در شهر پرند
مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور آیت اهلل سید احمد خاتمی عضو خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران،
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی امام جمعه پرند و منصور سالکی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان رباط کریم
و با حضور گسترده مردم مومن پرند در مسجد جامع پرند برگزار شد.
 برگزاری جشن بزرگ چهل سالگی انقالب با حضور باشکوه مسئولین و مردم مومن و انقالبی پرند در مجتمع ورزشی انقالب
 خلق حماسه ای بی نظیر از مردم و مسئولین شهر پرند در طلیعه چهلمین بهار انقالب
صبح روز  22بهمن ماه  97در سالروز چهلمین جشن پیروزی انقالب و زیر بارش باران رحمت الهی ،شاهد حضور باشکوه و پر رنگ
مسئولین و مردم انقالبی شهر پرند در سالروز چهلمین بهار زیبای انقالب بودیم.
همه آمدند تا به دشمنان قسم خورده انقالب نشان دهند که تا همیشه پای آرمان های این انقالب که با مجاهدت های امام راحل (ره)
و خون پاک شهدا به ثمر رسیده است ،مانده اند.
کیک  22متری چهل سالگی انقالب که به همت شهرداری ،بسیج و یکی از شیرینی سراهای شهر تدارک دیده شده بود ،در چهلمین
سالروز پیروزی انقالب اسالمی کام مردم را شیرین کرد.
مردم و مسئولین پرند پس از طی مسیر راهپیمایی ،در مقابل مسجد جامع امام علی (ع) تجمع نموده و با سر دادن شعارهای مرگ بر
آمریگا و مرگ بر اسرائیل بار دیگر استکبار جهانی را از هر دسیسه ای نسبت به ملت ایران ناامید کردند.
سخنران این مراسم حجت االسالم و المسلمین قلعه از شورای سیاستگزاری ائمه جمعه بود و در پایان نیز قطعنامه  22بهمن قرائت شد.

 تجلیل فرماندار رباط کریم و مسئولین شهر رباط کریم و پرند از خانواده شهید محمدرضا احمدی

به مناسبت ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و با حضور مهندس ساداتی فرماندار محترم شهرستان رباط کریم به همراه حجت
االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی امام جمعه پرند ،معاونین فرماندار ،شهرداران رباط کریم و پرند و اعضای شورای اسالمی شهر
پرند از خانواده معظم شهید محمدرضا احمدی با اهدا گل و لوح تقدیر ،تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
گفتنی است که شهید محمدرضا احمدی از شهدای واال مقام انقالب در بهمن ماه سال  57می باشند.
 تجلیل از کارکنان جانباز و فرزندان شهدا و جانبازان در سالن اجتماعات شهرداری پرند
به مناسبت ایام فرخنده چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران و با حضور اعضای شورای شهر ،شهردار پرند و ریاست بنیاد شهید
شهرستان رباط کریم ،با اهدا گل و لوح سپاس از جمعی از کارکنان جانباز و فرزندان شهدا و جانبازان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
 اختتامیه مسابقات فوتسال جام فجر بین ادارات شهر پرند و برتری تیم حراست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
اختتامیه مسابقات فوتسال جام فجر بین ادارات شهر پرند در حالی عصر امروز در سالن دانشگاه آزاد برگزار شد که تیم فوتسال حراست
شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.
در این مسابقات که به میزبانی دانشگاه آزاد شهر پرند و هیئت فوتبال و اداره ورزش و جوانان شهر پرند برگزار شد ،تیم حراست شهر
فرودگاهی امام خمینی (ره) به عنوان قهرمان و تیم های شورای اسالمی شهر ،شرکت عمران و شهرداری پرند به ترتیب در رده های
بعدی قرار گرفتند.
گفتنی است که مهندس آگشته شهردار پرند نیز به عنوان یکی از بازیکنان تیم شهرداری پرند در این مسابقات حضور یافت.
 تجلیل و قدردانی اعضای شورا از سرکار خانم مرادپور ریاست محترم شورای اسالمی شهر پرند به مناسبت روز زن
به مناسبت میالد فرخنده حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن ،اعضای شورای اسالمی شهر پرند طی مراسمی با اهدا گل و
لوح سپاس از سرکار خانم مرادپور ریاست محترم شورا تجلیل و قدردانی به عمل آوردند.
 برگزاری مراسم تجلیل و تکریم بانوان شهرداری پرند به مناسبت میالد حضرت فاطمه (س)
به مناسبت میالد فرخنده بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر ،با حضور شهردار ،رئیس کمیسیون فرهنگی شورای
شهر ،رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر ،معاونت فرهنگی و اجتماعی و بانوان شاغل در شهرداری ،مراسمی جهت تجلیل و
تکریم جایگاه این بانوان در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن برگزار شد و در پایان این مراسم از بانوان شهرداری با اهدا لوح سپاس
و گل تقدیر به عمل آمد.

 برگزاری جشنواره بادبادک ها در بوستان شهدای گمنام شهر پرند

در آستانه فصل بهار ،جشنواره بادبادک ها با حضور جمع زیادی از کودکان و پرواز  100بادبادک در محوطه بوستان شهدای گمنام شهر
پرند برگزار شد.
جشنواره بادبادک ها در راستای افزایش نشاط و تحرک اجتماعی و ترغیب خانواده ها به در کنار هم بودن و به همت کلوپ بازی و
خالقیت کودکان و همکاری شهرداری پرند در بوستان شهدای گمنام پرند برگزار شد.
در پایانِ این جشنواره که با استقبال خوب شهروندان و خانواده ها همراه بود ،به سه عدد از بهترین بادبادک ها جوایزی اهدا شد.
 برگزاری جشنواره غذاهای ایرانی در دبیرستان دخترانه الزهرا شهر پرند
در راستای تحقق برنامه های ستاد استقبال از بهار شهرداری پرند ،جشنواره غذاهای ایرانی با استقبال خوب شهروندان پرند در دبیرستان
دخترانه الزهرا برگزار شد .در این جشنواره که با هدف ارائه غذاهای سالم ،احیای فرهنگ طبخ غذاهای محلی و استفاده از محصوالت
کشاورزی ارگانیک برگزار شد ،شرکت کنندگان انواع غذاهای سنتی – محلی را جهت داوری به معرض نمایش گذاشتند و پس از رأی
گیری داوران ،به  20نفر از برگزیدگان این جشنواره جوایزی اهدا شد.
در حاشیه این مراسم ،به همت هیأت ورزش های همگانی شهر پرند مسابقات طناب کشی برگزار و به تیم های برنده جوایزی اهدا
گردید.
 دیدار مسئولین شهر پرند از خانواده شهید سرلک و شهیدان پاسدار محمد نبی و محمد صادق کاویانی
به مناسبت گرامیداشت سالروز تأسیس بنیاد شهید و ایثارگران ،شهردار پرند به همراه اعضای شورای شهر ،امام جمعه ،رئیس اداره بنیاد
شهید و ایثارگران ،معاون فرهنگی شهرداری و مسئول امور ایثارگران با خانواده شهید حیدر سرلک و شهیدان پاسدار محمد نبی و
محمد صادق کاویانی دیدار نموده و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای گرانقدر ،از خانواده ایشان تجلیل به عمل آمد.
 تجلیل از کارکنان جانباز شهرداری پرند
همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (س) به مناسبت گرامیداشت روز جانباز ،از دو کارمند جانباز شهرداری
پرند تجلیل به عمل آمد .گفتنی است که آقایان سروش کردبچه و منصور احدی پرچین بالغ از کارکنان جانباز شهرداری پرند هستند
که صبح روز چهارشنبه  21فروردین ماه با حضور مسئولین حراست و بازرسی شهرداری و مسئول امور ایثارگران با اهداء لوح سپاس و
هدیه از آنان تجلیل به عمل آمد.
 دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر پرند با جانبازان دفاع مقدس شهر پرند و خانواده شهید نوچمنی
در روز والدت حضرت ابوالفضل العباس (س) و روز جانباز ،مهندس آگشته به همراه اعضای شورای شهر و مسئولین بازرسی ،حراست،
امور ایثارگران و رئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند با حضور در منزل جانبازان دفاع مقدس آقایان علی مطوائی و علی
امیری عیسی لو و همچنین خانواده شهید مدافع حرم حجت اهلل نوچمنی با اهداء لوح سپاس و هدیه از مقام شامخ آنان تجلیل نموده
و روز جانباز را به آنان تبریک گفتند.

 برگزاری اولین سالگرد شهید مدافع حرم حجت اهلل نوچمنی

مسجد فاطمه زهرا (س) فاز  6پرند عصر روز پنجشنبه  22فروردین ماه میزبان مردمی بود که در اولین سالگرد شهید پاسدار مدافع
حرم حجت اهلل نوچمنی شرکت نمودند.
مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهید مدافع حرم حجت اهلل نوچمنی با حضور اعضای شورای شهر ,سردار بارانی ریاست حفظ آثار و
پژوهش نیروهای مسلح ،روحانیون ،خانواده های شهدا و جمعی از مردم شریف پرند عصر امروز در مسجد فاطمه زهرا (س) شهر پرند
برگزار شد.
شهید حجتاهلل نوچمنی از ساکنان شهر پرند بود که در حمله جنگندههای رژیم غاصب صهیونیستی به فرودگاه  4Tدر حومه حمص
به فیض شهادت نائل آمد.
 همه با هم در دفاع از سپاه پاسداران انقالب یک دل و یک صدا
ظهر روز جمعه  23فروردین پس از برگزاری نماز سیاسی عبادی جمعه ،راهپیمایی باشکوه مردم شریف پرند در محکومیت ادعای
پوشالی آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی برگزار شد و مردم انقالبی پرند بار دیگر یک دل و یک صدا بانگ
مرگ بر آمریکا و شعار من یک سپاهی ام را سر دادند.
این راهپیمایی باشکوه با حضور امام جمعه ،اعضای شورای شهر ،روحانیون ،بسیجیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

ستاد مدرییت بحران
 بارگیری و آماده سازی بسته های شن و نمک جهت استقرار در ایستگاه های مدیریت بحران
با تالش نیروهای خدماتی و تدابیر ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند ،طرح بسته بندی و بارگیری شن و نمک جهت آماده سازی
ایستگاه های سطح شهر اجرا شد و در فصل سرما با توجه به پیش بینی های هواشناسی و برودت هوا ،طرح آماده سازی و تأمین 70
ایستگاه شن و نمک مستقر در سطح شهر را عملیاتی کرد.
 رفع آبگرفتگی در مسیر میدان امام خمینی (ره) به سمت بلوار باهنر شهر پرند
در پی بارندگی های شدید هفته دوم فروردین ماه در شهر پرند مسیر میدان امام خمینی (ره) به سمت بلوار باهنر دچار آبگرفتگی شده
بود که با تالش و نظارت اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند این مشکل برطرف شد.
 رفع آبگرفتگی های معابر و بازگشایی کانال های هدایت آبهای سطحی شهر پرند در پی بارش های بهاری اخیر
در پی بارندگی های بهاری در شهر پرند ،برخی از معابر دچار آبگرفتگی شدند که با تالش و نظارت نیروهای خدمات شهری شهرداری
پرند این معابر بازگشایی و آبگرفتگی کانال ها مرتفع شد.
با توجه به بارش های شدید در هفته اول فروردین ماه و با هدف سهولت تردد شهروندان ،معاونت و کارشناسان خدمات شهری شهرداری
پرند با نظارت در سطح شهر ،با توجه به وضعیت و شرایط هر معبر نسبت به رفع آبگرفتگی آنها اقدام نمودند.
 آمادگی کامل اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند برای بارندگی های پیش رو و بحران های احتمالی
در پی پیش بینی های سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارندگی ها تا آخر هفته اول فروردین ماه ،شهرداری پرند ضمن آماده باش
کلیه نیروهای ستاد مدیریت بحران ،اقدام به تجهیز ماشین آالت خود جهت استفاده از آنها در صورت بروز بحران های احتمالی نمود.
بر طبق گزارشات رسیده و پیش بینی های هواشناسی مبنی بر شدت بارندگی ها ،کلیه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند با
تمام لوازم و تجهیزات خود آماده باش بودند و ماشین آالت و تجهیزات ستاد مدیریت بحران در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند.
 اجرای تمهیدات الزم ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند برای پیشگیری از آبگرفتگی معابر شهری
با شروع موج دوم بارش ها در هفته دوم فروردین ،اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند تمهیدات الزم جهت پیشگیری از
آبگرفتگی معابر شهری به کار بردند.
در پی این بارندگی ها و با ایجاد گل و الی و تجمع آبهای سطحی در برخی معابر ،با تالش و نظارت نیروهای ستاد مدیریت بحران
شهرداری پرند این معابر بازگشایی و مشکل آبگرفتگی برطرف شد.

گزارشی از ربگزاری جلسات مهم شهرداری رپند
 رسیدگی به درخواست ها و مشکالت شهروندان در جلسه مالقات مردمی با شهردار پرند
دیدار و گفتگوی شهروندان با شهردار پرند ،سه شنبه های هر هفته با مراجعۀ حضوری جمعی از شهروندان به دفتر ایشان و بیان
درخواست های و مشکالت آنان همراه بود.
به گفتۀ مهندس آگشته آگاهی از مشکالت و مسائل شهروندان ،آن هم از زبان خودشان بهترین راه جهت رفع مشکالت و پاسخگویی
مناسب به آنان است.
شهردار پرند در این جلسات بسیاری از خواستههای مردم را به حق دانست و پاسخگویی به درخواست های مردم را در اولویت کارهای
خود و مجموعه تحت مدیریت خود قرار داد.
گفتنی است که جلب رضایتمندی شهروندان ،ارتباط رو در رو و بدون واسطه مردم با شهردار ،تکریم ارباب رجوع در راستای میثاق
شهرداری پرند از اهداف برگزاری جلسات مالقات مردمی با شهروندان است.

 جلسه مشترک اصناف و سرمایه گذاران با شهردار پرند برگزار شد.
جلسه مشترک شهرداری با اصناف شهر پرند با حضور مهندس آگشته شهردار پرند ،اعضای شورای شهر و جمعی از کسبه ،بازاریان،
سرمایه گذاران و صاحبان اصناف شهر پرند ظهر روز دوشنبه  ٨بهمن ماه برگزار شد.
در این جلسه در خصوص بحث عوارض ،مواردی چون عوارض تابلو ،عوارض صنفی کسب و پیشه و عوارض پارکینگ مورد بررسی قرار
گرفت.
جذب سرمایه گذاران و ایجاد انگیزه در آنها ،تشکیل اتاق سرمایه گذاری ،رسیدگی به وضعیت پیاده روها و رفع مشکالتی که در زمان
بارندگی در پیاده روها به وجود می آید ،سم پاشی درختان جهت رفع آفات ،آبدهی به فضای سبز در فصل گرما به خصوص در باغ
ویالها ،نشست آسفالت در معابر ،وجود وانت بارها و میوه فروش ها در معابر اصلی شهر ،نیاز بخش هایی از فاز  2به پیاده رو سازی،
کمبود تابلوهای راهنما در سطح شهر ،تفکیک باکس های زباله سطح شهر جهت مدیریت پسماند و جداسازی زباله های خشک و تر ،و
جمع آوری سگ ها و موش ها از سطح شهر از جمله مطالبات نماینده های اصناف شهر پرند بود.
 بررسی مسائل فرهنگی شهر در جلسه شهردار و امام جمعه شهر پرند با روحانیون مدارس امین
با حضور مهندس آگشته و حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی و جمعی از روحانیون مدارس امین ،جلسه ای با موضوع لزوم
بررسی و توجه به مسائل فرهنگی شهر پرند در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن برگزار شد.
در این نشست امام جمعه پرند با اشاره به فعالیت های روحانیون در مدارس امین ،تصریح کرد :فعالیت های روحانیون در این مدارس
از کوچکترین مناسبات فرهنگی تا بزرگترین کارهای فرهنگی در سطح شهر را شامل می شود .مثالً اجرای طرح تابستانه مدارس امین

در سال جاری ،که در این طرح  100دانش آموز انتخاب شدند که در طول دو ماه کالس آموزشی برای آنها برگزار شد .این کالس ها
شامل مهارت های اجتماعی ،آموزش قرآن ،زبان انگلیسی و  ...بود .عالوه بر این  ٨اردوی داخل استانی هم برگزار کردیم.
در ادامه شهردار پرند با تأکید بر اینکه شهر پرند بیشتر از آنکه به کارهای عمرانی و شهرسازی نیاز داشته باشد ،به کارهای فرهنگی
احتیاج دارد ،خاطرنشان کرد :در حال حاضر مهمترین موضوع در شهر پرند موضوع آسیب های اجتماعی است که باید در این حوزه کار
کرد و در جهت رفع آنها و به حداقل رساندن این آسیب ها تالش کنیم.
مهندس آگشته تأکید کرد :در زمینۀ کارهای فرهنگی و در جهت ارتقاء سطح فرهنگی شهر ،شهرداری تمامی تالش خود را به کار
خواهد بست.
در پایان این نشست ،حجت االسالم جهانشاهلو به عنوان رابط فرهنگی دفتر و ستاد نماز جمعه شهر پرند با اداره آموزش و پرورش
شهرستان رباط کریم منصوب شدند و حکم خود را از امام جمعه پرند دریافت نمودند.
 برگزاری جلسه تشریح چگونگی تحویل کامل شهر پرند به شهرداری
جلسه تفسیر و تشریح چگونگی تحویل کامل شهر پرند به شهرداری به همت کارگروه تحویل شهر و اعضای شورای شهر پرند با حضور
نماینده های هیئت های مدیره شهرک های مسکن مهر و اقشار مختلف مردم پرند برگزار شد.
در این جلسه خانم مرادپور با اشاره به اینکه مقدمات تحویل شهر انجام شده است ،تصریح کرد :با توجه به نگرانی ها و دغدغه های
مردم شهرک های مختلف فازهای مسکن مهر ،شورای شهر جهت پایان دادن به این دغدغه ها و پاسخگویی به ابهامات و همچنین
برطرف نمودن نگرانی ها ،یک جلسه ی  4ساعته با حضور نماینده های هیئت های مدیره ،ائمه جماعات و اقشار مختلف مردم تشکیل
داد.
رئیس شورای اسالمی شهر پرند در ادامه خاطرنشان کرد :کلیه جلسات تشکیل شده با مدیران شهری در خصوص تحویل شهر و نیز
نحوه تحویل شهر و بندهای تفاهم نامه شهرداری و شرکت عمران را برای حاضرین در جلسه تشریح نمودیم.
خانم مرادپور در پایان اظهار داشت :ما از نماینده ها خواستیم راهکارها ،پیشنهادات و مشکالتشان را به صورت مکتوب به شورای شهر
اعالم کنند که در جلسات بعدی با شرکت عمران مطرح نمائیم.
 برگزاری جلسه هماهنگی جهت پخش رسانه ای شهر پرند در راستای برند سازی و معرفی توانمندی های شهر
با تالش ها و پیگیری های متعدد حجت االسالم والمسلمین پاشاکی امام جمعه شهر پرند و جلسات متعدد برای معرفی شهر و شهرک
صنعتی پرند و توانایی ها و جاذبه های اقتصادی و اجتماعی آن ،جلسه ای با حضور معاون شبکه تلویزیونی ایران کاال ،اعضای شورای
شهر ،رئیس شهرک صنعتی پرند ،رؤسای تعاونی مسکن شهر پرند ،انبوه سازان و مسئوالن فرهنگی شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد.
در این جلسه حجتاالسالم والمسلمین پاشاکی ضمن اشاره به توانایی ها و ظرفیت های بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی شهر نظیر
وسعت شهر ،صنعت و کارخانه های صنعتی بزرگ و متعدد ،آب و هوای سالم و محیط شهری خوب و مطلوب که در نزدیکی شهر تهران
واقع شده است ،گفت :شهر ما توانایی های متعدد و جذابیت های گوناگونی برای جذب سرمایه گذاری و توسعه آن دارد که باید آن ها
را به همگان معرفی کرده و از این پتانسیل ها برای تجاری سازی شهر پرند و محصوالت آن به همه ایران تالش کنیم.
 تصویب بودجۀ سال  98شهرداری پرند
بودجۀ شهر پرند با عدد  107میلیارد و  500میلیون تومان و بالغ بر  70درصد افزایش ،به تصویب شورای محترم شهر پرند رسید.

مهندس آگشته با اعالم این خبر اظهار داشت :این اولین بار در شهرداری پرند است که  30درصد از پروژه ها جاری و  70درصد از
اعتبارات مربوط به پروژه های عمرانی می باشد.
شهردار پرند در خصوص علت افزایش درصد بودجه پروژه های عمرانی تصریح کرد :اگر به دنبال این هستیم که سازمان ما متعالی باشد،
می بایست حتما در درجۀ اول شهر ما مترقی شود .بنابراین این امر با هدف تعالی و توسعۀ شهر پرند تنظیم شده است.
مهندس آگشته در ادامه تأکید کرد :سال  9٨هم به لحاظ عمرانی و هم به لحاظ خدماتی سال پر کاری خواهد بود .بنابراین بدنۀ
شهرداری باید خود را برای حرکتی با سرعت و قدرت بیشتر به سمت جلو و در راستای خدمت به مردم آماده و چابک نماید.
شهردار پرند در پایان خاطرنشان کرد :هیچ خدمتی باالتر از خدمت به خلق خداوند نیست و این واقعیت را باید با قلب خود به آن ایمان
داشته باشیم و با دستان خود لمس کنیم.
 برگزاری جلسه کمیته پدافند غیر عامل در شهرداری پرند
اولین جلسه کمیته پدافند غیرعامل شهرداری پرند در  21اسفند ماه با حضور مسئولین شهری ،شهرستانی و استانی در سالن اجتماعات
شهید احمدی روشن برگزار شد.
در این جلسه مهندس سمیعی پور کارشناس محترم استانداری تهران در خصوص مبانی پدافند غیرعامل مواردی را مطرح نمودند و
پس از آن مهندس آذر همایون دیگر کارشناس استانداری به آموزش پدافند غیرعامل پرداختند.
در این نشست مقرر شد تا ضمن برگزاری جلسات کمیته پدافند غیرعامل به صورت ماهیانه و با حضور کلیه اعضا ،معاونت های شهرداری
در جلسه آتی تمامی تهدیدها و فرصت های حوزه اختیاری خود را مطالعه و راهکارهای مورد نظر را ارائه دهند.
 برگزاری ویژه برنامه شهرداری پرند در هفته منابع طبیعی و کاشت و توزیع نهال در ارتفاعات گلزار شهدای گمنام
به مناسب هفته منابع طبیعی ،ویژه برنامه شهرداری پرند با حضور شهردار ،اعضای شورای اسالمی شهر ،معاونین شهرداری ،مهندس
خیری معاون خدمات شهری شرکت عمران ،مانگشتی عضو هیئت مدیره شرکت عمران ،مشاورین شهردار و شورا ،حوزه بسیج شهر پرند
و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با کاشت و توزیع نهال در ارتفاعات گلزار شهدای گمنام برگزار شد .در این برنامه در  3تپه از این
ارتفاعات  500نهال کاشته شد.
مهندس آگشته کاشت نهال در ارتفاعات را کاری جهادی خواند و گفت :با وجود اینکه کاشتن نهال آن هم در ارتفاعات کاری بسیار
سخت و ارزشمند است ،اما طرح جنگل کاری در این ارتفاعات را آغاز نموده ایم و امیدواریم شهری سرسبزتر از قبل بسازیم.
گفتنی است که در این مراسم هر یک از اعضای شورای شهر و شهردار یک نهال به صورت نمادین کاشتند.
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 بازدید اعضای شورای شهر پرند به همراه مهندس آگشته از ورودی شهر
مهندس آگشته شهردار پرند به اتفاق اعضای شورای شهر جهت بررسی پروژه های پیشنهادی همچون احداث پارک و نصب اِلمان خوش
آمدگویی ،از ورودی شهر بازدید به عمل آوردند.

 بازدید شهردار پرند به همراه چند تن از اعضای شورای شهر از سطح شهر
مهندس آگشته به همراه دکتر میرزایی و آقای فوالدی اعضای شورای اسالمی شهر و کلیه معاونین و مسئولین شهرداری از چهارراه
فدک تا میدان استقالل و پس از آن بلوار شهید مطهری را مورد بازدید قرار دادند.
در این بازدید وضعیت ترافیکی شهر ،آسفالت و سنگ فرش بلوار امام خمینی (ره) و بلوار مطهری ،عالئم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی،
وضعیت فضای سبز ،تبلیغات محیطی و طراحی المان میدان استقالل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مهندس آگشته موارد
پیشنهادی و دستورات الزم را جهت بهبود وضعیت خدماتی و عمرانی شهر به معاونین مربوطه بیان نمود.
در حاشیه این بازدید ،مهندس آگشته از کلیه مدیران و معاونین شهرداری خواست تا روزانه به مدت نیم ساعت در سطح شهر پیاده
روی نموده تا از نزدیک موضوعات و مسائل شهری را به درستی درک و لمس نمایند و در نهایت راهکارهای اجرایی جهت حل موضوعات
شهری را به اطالع شهردار محترم برسانند.
 بازدید مهندس آگشته شهردار پرند از دهکده گلف و پیست اتومبیل رانیِ شهرک سرزمین ایرانیان
مهندس آگشته به همراه مسئول حراست شهرداری پرند از پیست اتومبیل رانی و دهکده گلف سرزمین ایرانیان بازدید نمودند .شهرک
سرزمین ایرانیان در  35کیلومتری شهر تهران واقع در آزادراه تهران -ساوه و در مجاورت شهر پرند ساخته شده که کارتینگ بین المللی
پرند در حاشیه ورودی این سرزمین واقع گردیده است .این شهرک که بزرگترین پروژه تفریحی ،ورزشی ،گردشگری و اقامتی خاورمیانه
است در کنار سایر پتانسیل های پرند ،به این شهر شخصیت متمایزی بخشیده و موقعیت جغرافیایی خاصی برای آینده آن تدارک دیده
است .این شهرک با وسعت  1700هکتار بزرگترین شهرک مسکونی ،تفریحی و ورزشی و اولین شهرک با سرمایه گذاری بخش خصوصی
است که دارای  24کاربری در سه بخش اقامتی ،تفریحی و کسب کار است و دهکده گلف در بخش اقامتی آن ساخته شده است.
 بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از دو شرکت دانش بنیان در شهرک صنعتی پرند
صبح روز  12اسفند ماه دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به همراه مهندس ساداتی فرماندار رباط کریم ،حجت
االسالم عبداهلل زاده پاشاکی امام جمعه پرند ،مهندس آگشته شهردار ،رئیس و اعضای شورای شهر پرند ،رئیس اداره صمت شهرستان و
مدیر عامل شهرک صنعتی پرند از شرکت برق و الکترونیک پرتو صنعت ،شرکت آریان آسانسور و مجموعه  mroو همچنین روند اجرای
کار در این دو شرکت بازدید به عمل آوردند.
 بازدید شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر پرند از مجتمع مسکونی ایستا یک

در دومین روز از اجرای جشنواره شهر آرا و با هدف آراستگی شهر و مرتفع نمودن مشکالت شهروندان ،مهندس آگشته به همراه کلیه
اعضای شورای اسالمی شهر پرند از مجتمع مسکونی ایستا یک بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید مهندس آگشته عالوه بر اهدا تعدادی نهال و گلهای فصلی و رز ،نسبت به بررسی درخواست های هیات مدیره این مجتمع
و برطرف نمودن مشکالت مطروحه آنان ،دستورات الزم به معاونت های مربوطه صادر فرمودند.
 بازدید شهردار پرند و بررسی میزان آمادگی نیروهای آتش نشانی در شب چهارشنبه سوری
شهردار پرند به همراه مسئولین بازرسی و حراست شهرداری و معاونین خود طی دیداری با نیروهای آتش نشانی و ضمن بررسی میزان
آمادگی این نیروها در شب چهارشنبه سوری ،از زحمات و تالش های آنان قدردانی نمود.
مهندس آگشته در این دیدار ضمن ابراز رضایت از تالش ها و آمادگی آتش نشانان در شب چهارشنبه سوری ،تأکید کرد :آتش نشانان
با از خود گذشتگی و ایثار همواره در مواجهه با خطر ،با جسارت و شجاعت ،برای نجات آسیب دیدگان تالش نموده اند و به عنوان
ناجیان مردم در همه حال آماده خدمت و جانفشانی هستند.
شهردار پرند در ادامه اظهار داشت :با توجه به اهمیت آموزش شهروندان در مقابله و پیشگیری از بروز حوداث ،وظیفه ی خطیری بر
عهده آتش نشانان قرار دارد.

واحد فضای سبز

 اجرای عملیات هرس زمستانه درختان در بلوارهای سطح شهر پرند
با کاهش دمای هوا و شروع فصل سرما ،عملیات هرس زمستانه درختان که از چندی پیش در بلوارهای سطح شهر آغاز شده بود ،در
بلوارهای مطهری و شهدای شمالی و جنوبی اجرا شد.
مهندس آگشته با اشاره به اینکه هرس نمودن درختان باعث کاهش آفات و بیماری و همچنین افزایش طول عمر درخت می شود ،اظهار
داشت :این عملیات هر ساله با هدف حذف شاخههای خشک ،آراستگی درختان ،تقویت و بهبود رشد گیاهان ،رسیدگی به فضای سبز
و آراستگی محیط و مناظر شهری انجام میشود.
 کاشت نهال در محوطه حوزه علمیه خواهران شهر پرند با دستان امام جمعه و شهردار
همزمان با روز درختکاری ،حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی به همراه مهندس آگشته با حضور در جشن درختکاری حوزه
علمیه خواهران و به نیابت از شهدای مدافع حرم شهر پرند اقدام به کاشت چند نهال درخت در فضای سبز این حوزه نمودند.
 اجرای عملیات جنگل کاری در محوطه مقابل دانشگاه آزاد اسالمی پرند
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی عملیات جنگل کاری و کاشت  2400اصله نهال در مساحت  13000متر مربع در
محوطه مقابل دانشگاه آزاد اسالمی پرند اجرا شد.
 اجرای عملیات آماده سازی کوه های تخت رستم جهت عملیاتی نمودن طرح جنگل کاری
عملیات آماده سازی کوه های تخت رستم جهت اجرای طرح گسترده جنگل کاری در این منطقه با تالش نیروهای فضای سبز شهرداری
پرند آغاز شد.
مهندس آگشته در این خصوص اظهار کرد :اقلیم گرم و خشک شهر پرند از جمله مهمترین محدودیت های طبیعی جهت اجرای این
طرح بود؛ ولی با این وجود با تدابیر و برنامه ریزی هایی که صورت گرفت ،طرح جنگل کاری در ارتفاعات تخت رستم در حال اجراست.
شهردار پرند با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی جهت سرسبز نمودن این منطقه از پرند با مطالعات کارشناسی شده صورت گرفته،
خاطرنشان کرد 5 :گونه گیاهی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده ،که در مرحله نخست ،کاشت سرو خمره ای انجام شد.

 اجرای عملیات کاشت نهال در خیابان رامند و کاشت گل های فصلی در خیابان نقش جهان شهر پرند
در هفته منابع طبیعی و در راستای ساختن شهری سرسبز ،عملیات کاشت  9گونه نهال در خیابان رامند و کاشت گلهای فصلی در
خیابان نقش جهان شهر پرند اجرا شد.

در این طرح که با هدف افزایش سرانه فضای سبز و ارتقاء کیفیت فضای سبز شهری اجرا شد ،گونه هایی چون زیتون تلخ ،توت ،پامپاس
گراس ،کنف نیوزلندی ،کاج موگو ،سرو خمره ای ،گل رز ،پیروکانتا و یاس زرد در خیابان رامند و همچنین گل های بنفشه ،مینا و
همیشه بهار در خیابان نقش جهان کاشته شد.
شهردار پرند با اشاره به اینکه نگهداری و توسعه فضای سبز شهر پرند با توجه به اقلیم گرم و خشک آن ،از اهمیت ویژه ای برخوردار
است ،خاطرنشان کرد :گسترش فضای سبز و پارک ها راهکاری مهم و ضروری برای جلوگیری از آلودگی هواست .بر همین اساس و با
توجه به اینکه فضای سبز به مثابه ریۀ شهر می باشد ،رسالت خود می دانیم که انجام طرح هایی با محوریت توسعه فضای سبز و احداث
پارک ها و بوستان ها را در اولویت کارهای خود برای سال  9٨قرار دهیم.
 اجرای عملیات کاشت لچکی های فاز یک شهر پرند
عملیات کاشت گل و نهال و احداث لچکی های ورودی خیابان های بینالود ،رامند ،سبالن ،دنا ،دماوند ،سیرو ،نقش جهان و ارگ بم
اجرا شد.
مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را زیباسازی چهره شهری و جان بخشیدن به پارک ها و میادین سطح شهر عنوان کرد و گفت:
با توجه به اینکه اغلب ورودی خیابان ها و کوچه های فاز  1خالی از پوشش گیاهی بود ،واحد فضای سبز شهرداری پرند عملیات کاشت
لچکی های ورودی خیابان های مذکور در دستور کار خود قرار داده و این طرح را اجرا نمود.
مهندس آگشته در ادامه با تأکید بر اینکه عملیات گلکاری همه ساله در سه مرحله پاییزه ،بهاره و تابستانه انجام می شود ،اذعان داشت:
شهرداری پرند هر ساله با توجه به شرایط آب و هوایی ،تدابیر ویژه ای را برای حفاظت از فضاهای سبز ،تقویت درختان و درختچه های
سطح شهر اجرا می کند که اجرای عملیات گلکاری ،وجین علف های هرز ،هرس و آرایش درختان و درختچه ها از جمله این موارد
است.
 اجرای عملیات کاشت گلهای فصلی در میادین بصیرت و استقالل و بلوار مطهری شهر پرند
با هدف طراوت بخشیدن به محیط و منظر شهری و خلق چشم اندازی زیبا و دلنشین ،عملیات کاشت گل های فصلی در میادین بصیرت
و استقالل و بلوار مطهری با تالش واحد فضای سبز شهرداری پرند به اتمام رسیده است.
در آستانه فرا رسیدن فصل بهار و حضور مسافران نوروزی در شهر و همچنین استفاده شهروندان از فضاهای سبز و بوستان های شهر،
عملیات گلکاری میادین ،بلوارها و بوستان های سطح شهر در دستور کار شهرداری پرند قرار گرفت و این طرح تاکنون در میادین
بصیرت و استقالل ،بلوار مطهری و برخی خیابان ها از جمله شمشاد ،نرگس ،نقش جهان ،بیستون ،پرنیان ،توچال ،مینا ،مهتاب و  ...اجرا
شده است.
گفتنی است که شخم زدن کامل خاک تا عمق  20سانتی متر ،حذف کامل گیاهان و علف های هرز ،استفاده از کودهای ارگانیک قبل
و بعد از کاشت ،رعایت اصول طراحی در کاشت نشاء های فصلی ،از جمله اقداماتی است که جهت آماده سازی زمین برای کاشت گلهای
بهاری توسط واحد فضای سبز صورت گرفته است.
 اجرای عملیات علف کشی و تشتک زنی فضای سبز بلوارهای عالمه طباطبایی و چهارباغ شهر پرند
طرح علف کشی ،تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش درختان در بلوارهای عالمه طباطبایی و چهارباغ شهر پرند اجرا شد.

مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را بهینه سازی فضای سبز سطح شهر عنوان کرد و گفت :عملیات پاکسازی و علف کشی
فضاهای سبز هر ساله با آغاز فصل بهار به منظور جلوگیری از رشد بی رویه علف های هرز انجام می شود.
وی در ادامه تأکید کرد :وجود علف های هرز سبب مصرف مواد مغذی خاک و منابع محدود آب شده و بر رشد سایر گونه های گیاهی
تأثیر منفی دارد.
شهردار پرند با اشاره به ضرورت حفظ و نگهداری بهینه فضای سبز شهری در جهت ارتقاء کیفیت سیمای شهری و کاهش

آلودگی

های هوا ،خاطرنشان کرد :این عملیات به زودی در سایر بلوارها ،بوستان ها و میادین سطح شهر به صورت کامل عملیاتی خواهد شد.
 اجرای کاشت درختچه های رنگی در بلوار شهدای شهر پرند
مهندس آگشته از اجرای عملیات کاشت درختچه های رنگی در بلوارهای شهدای شمالی و جنوبی به همت و نظارت واحد فضای سبز
شهرداری پرند خبر داد و گفت :این عملیات در فضایی به طول دو کیلومتر از بلوارهای شهدای شمالی و جنوبی شهر پرند صورت گرفته
است و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ،واحد فضای سبز شهرداری پرند طرح کاشت گونه های رنگی در تمام فصول سال
شامل درختچه توری ،ختمی ،به ژاپنی ،ارغوان ،پر طاووسی ،بربریس همیشه سبز ،زرشک ،پیروکانتا و  ...که هرکدام از این

گونه ها

در فصلی از سال گل های زیبایی را شکوفا می نمایند را در سال جاری عملیاتی خواهد کرد.
 اجرای  65کیلومتر لوله کشی قطره ای بلوارهای اصلی و فرعی بوستان های سطح شهر
اجرای این طرح باعث کاهش هزینه های سالیانه شهرداری جهت آبیاری فضای سبز از مبلغ  3میلیارد تومان به مبلغ  500میلیون
تومان شده است.
عملیات لوله کشی آبیاری قطره ای در بلوارهایی چون آزالیا ،باهنر ،مطهری و بهشت و بوستان هایی چون شهدای گمنام ،نسیم سحر،
جنگل مروارید و میادین بصیرت ،امام خمینی (ره) ،استقالل و آزادی صورت گرفته است.

سایر فعالیت های فضای سبز در زمستان  97و فروردین :98
-

اجرای عملیات کاشت در پارک های محله ای توچال سبالن و پرسپولیس

-

راه اندازی تصفیه خانه پرند و آبیاری بلوارهای اصلی با آب غیرشرب

-

اجرای جنگل کاری و ساخت تپه سبز ورودی شهر  5320مترمربع

-

واکاری  5000زیتون تلخ در سطح شهر

-

توزیع  7500درخت توت مثمر ،سنجد ،انجیر و زیتون تلخ

-

کاشت  25000گل دائمی و فصلی و کاشت  7500درخت و درختچه در سطح شهر که هم اکنون در حال اجراست.

-

اجرای طرح سبز کردن کوه های تخت رستم ( تپه شماره  1با ارتفاع  40متر و کاشت  500درخت سرو بادبزنی و سرو نقره ای (
و ( تپه شماره  2در دست اقدام )

-

واکاری بیش از  ٨000متر مربع چمن های سطح شهر

-

کاشت تمامی لچکی ها شامل لچکی سیرو ،سبالن ،دنا ،علم کوه ،بینالود ،رامند ،نقش جهان ،سهند ،دماوند و تخت رستم

-

اجرای طرح کاشت نهال در بلوار شهدا با انواع درختچه های زینتی و گل کاری

-

کاشت  17000رزماری در بلوارهای سطح شهر بصورت پرچینی و اجرای  17000فرانکی نیا

-

کاشت بلوار مزار شهدا و  7050عدد گل رز هلندی در ورودی شهر

-

راه اندازی مخزن  700متر مکعبی میدان بصیرت با  3پمپ و نصب ترانس برق آن

-

راه اندازی و ترمیم لوله های آبیاری قطره ای ورودی شهر به طول  9کیلومتر در  3الین

-

انتقال آب از مخزن میدان بصیرت به پارک شهدای هسته ای  12هکتاری در ورودی شهر

-

احیای جنگل جعفریه و واکاری درختان خشک آن

-

احیای پارک های شمشاد و زاگرس در باغ ویالیی ها و جنگل مروارید

-

احیای  6120درخت نیمه خشک سرو بادبزنی

-

کاشت  10000گل گازانیا در بلوار جنب شهرداری و احیای محله طاووس ها ،سمیرغ ،فاخته ،برج های ساحلی ،ختمی و شب بو
و کاشت  500درخت درآن محله ها

-

رسیدگی به محله ایستا  1در میدان نقش جهان و اهدای  200درخت و کاشت  1000گل رز و نسترن

-

رسیدگی به پارک های محله ای نیلوفر ،ارکیده ،بنفشه ،غزال ،بهشت ،سروها و کوهستان و همچنین اختصاص انشعاب برای آنها
برای نخستین بار

-

احیای پارک فدک و کاشت  50سرو شیراز

معاونت خدمات شهری

 اجرای عملیات پاکسازی محله به محله در شهر پرند
با هدف جلب رضایت و ترغیب شهروندان به مشارکت در طرح های محله محوری ،زیباسازی و آراستگی شهر ،رسیدگی ویژه به وضعیت
نظافت سطح شهر ،ارتقاء کیفیت و رفع موانع بصری و زیست محیطی شهر ،عملیات پاکسازی و جمع آوری خاک و نخاله های محالت
فازهای صفر تا دو در دستور کار شهرداری پرند قرار گرفت و این عملیات به صورت روزانه در کلیه محالت این سه فاز اجرا شد.
 اجرای طرح جایگزینی و تعویض باکس های زباله معیوب با باکس های جدید در فاز صفر شهر پرند
در راستای ارتقای سطح بهداشت و پاکیزگی معابر شهری و تسهیل در روند جمع آوری پسماند و نیز به منظور جمع آوری و انتقال
استاندارد و صحیح زباله های شهری ،باکس های زباله جدید با باکس های معیوب و فرسوده در فاز صفر پرند تعویض شد.
گفتنی است که شهرداری پرند تعداد  145عدد باکس زباله  770لیتری جهت استقرار در سطح شهر خریداری نموده که این طرح به
زودی در فازهای یک و دو نیز اجرا می گردد.
 رفع آبگرفتگی های معابر سطح شهر پرند در پی بارندگی های اسفند ماه
در پی بارش رحمت الهی ،برخی معابر دچار آبگرفتگی شدند که با تالش نیروهای خدمات شهری شهرداری پرند این معابر بازگشایی
شد.
با توجه به اینکه هر ساله در فصل زمستان ،شاهد آبگرفتگی در برخی معابر سطح شهر هستیم ،کارشناسان خدمات شهری شهرداری
پرند با نظارت در سطح شهر ،با توجه به وضعیت و شرایط هر معبر نسبت به رفع آبگرفتگی آنها اقدام نمودند.
الیه روبی جویها ،پاکسازی و الیه روبی داخل کانالها و پلهای نصب شده بر روی جویها از جمله اقدامات این نیروها در شب های
بارانی است.
 اجرای طرح احداث برج نوری  12متری در ایستگاه مترو شهر پرند
با تالش نیروهای واحد تأسیسات معاونت خدمات شهری شهرداری پرند برج نوری  12متری در ایستگاه مترو شهر پرند احداث شد.
مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را تأمین روشنایی الزم در شب و ایجاد آرامش و امنیت بیشتر برای شهروندان و مسافران عنوان
کرد و گفت :نصب و راه اندازی برج های نوری در نقاط مختلف شهر ،سطح روشنایی معابر عمومی را به طور محسوسی افزایش می دهد.

 اجرای جشنواره « شهرآرا» در شهر پرند همراه با پاکسازی محالت و اهدا نهال
صبح روز  15اسفند ماه همزمان با روز درختکاری ،جشنوارۀ « شهرآرا» در شش نقطه از شهر پرند اجرا گردید.
در این برنامه که از ساعت  10صبح با حضور مهندس آگشته شهردار پرند ،حجت االسالم و المسلمین پاشاکی امام جمعۀ شهر و معاونین
شهرداری آغاز شد ،با استقبال خوب مردم به ویژه نوجوانان همراه بود.

اهدا نهال به شهروندان ،پاکسازی محله به محله ،اجرای موسیقی و نمایش حاجی فیروز و اهدا جوایز به دانش آموزان شرکت کننده از
بخش های دیدنی و زیبای این جشنواره بود .این جشنواره در نخستین روز خود در شش نقطه از شهر آغاز به کار کرد و تا پایان اسفند
ماه تمامی محالت شهر پاکسازی شد.

واحد مدرییت پسماند
 -31اجرای طرح آموزش مفاهیم مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبداء در مهد کودک ها ،پیش دبستانی ها و مدارس شهر
پرند
طرح آموزش مفاهیم مدیریت پسماند جهت کاهش مصرف ،کاهش تولید زباله و تفکیک زباله از مبداء به همت واحد مدیریت پسماند
شهرداری پرند در مهد کودک ها ،پیش دبستانی ها و مدارس شهر پرند اجرا شد.
مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را فرهنگسازی در زمینه تفکیک پسماندهای خشک و تر از مبداء و ارتقا سطح آگاهی افراد به
خصوص در مدارس و خانواده ها عنوان کرد و گفت :با توجه به اینکه تأثیرپذیری فرهنگی در سنین کودکی بیشتر است ،بنابراین دانش
آموزان و کودکان ،بهترین سفیران برای اشاعه فرهنگ در جامعه خواهند بود.
شهردار پرند با اشاره به اینکه آموزش مدیریت پسماند در مدارس از اهمیت باالیی برخوردار است ،اظهار داشت :با توجه به لزوم فرهنگ
سازی در زمینه پسماند ،امسال با هماهنگی و همکاری مدارس و فرهنگسراهای ایمان و بهشت ،طرح آموزش مدیریت پسماند در بیشتر
مدارس شهر اجرایی شد.
 -32اجرای طرح توزیع باکس های کارتن پالست در سطح ادارات شهر پرند
به همت واحد مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری شهرداری پرند طرح توزیع سطل های کارتن پالست در سطح ادارات و ارگان
هاى دولتى و خصوصى از جمله شهردارى ،شورای شهر ،دادگسترى ،ایستگاه سوخت  ،CNGکارتینگ بین المللی و مدارس شهر پرند
اجرا شد.

-33اجرای طرح "جمع آوری ته سیگار" با دستان کوچک و پرمهرِ کودکانِ مهد و پیش دبستانی ریحانه النبی در بوستان فدک
شهر پرند
به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و با همکاری مهد و پیش دبستانی ریحانه النبی ،طرح جمع آوری ته سیگار در بوستان
فدک شهر پرند اجرا شد.

هدف از اجرای این طرح که با استقبال خوب کودکانِ مهد و پیش دبستانی ریحانه النبی اجرا شد ،فرهنگ سازی و آموزش حسِ طبیعت
دوستی و حساسیت نسبت به داشتن زمینی پاک و عاری از آلودگی بود.
 -34اجرای تئاتر آموزشی تفکیک زباله و مدیریت پسماند برای کودکان دبستانی و مهدکودک های شهر پرند
به همت واحد مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند ،طرح تئاتر آموزشی تفکیک زباله
و مدیریت پسماند برای ارائه آموزش های الزم به کودکان دبستانی و مهدکودک های شهر پرند با استقبال خوب شهروندان و خانواده
ها در سالن همایش دانشگاه پیام نور اجرا شد.
هدف از اجرای این طرح آموزش صحیح تفکیک زباله از مبداء به روشی مناسب برای کودکان جهت نهادینه کردن فرهنگ مدیریت
پسماند در آنها بود.
فرهنگ سازی و آموزش صحیح مدیریت پسماند در تمام گروه های جامعه الزم و ضروری است .در همین راستا واحد مدیریت پسماند
شهرداری پرند برنامه های فرهنگی و آموزش شهروندی در سال  97شامل آموزش مدون در مدارس همراه با اجرای نمایش و تئاتر را
در دستور کار خود نهاده و اجرا نمود.

واحد زیباسازی و منظر شهری
 آذین بندی خیابان ها و معابر سطح شهر پرند در طلیعۀ چهلمین بهار انقالب
در استقبال از چهلمین بهار انقالب شکوهمند اسالمی ،واحد زیباسازی شهرداری پرند عملیات آذین بندی ،ریسه کشی و چراغانی معابر
سطح شهر را اجرا نمود.
نصب پرچم و نورپردازی شهر ،تکمیل روشنایی معابر ،میادین و پارکهای شهر ،جمعآوری سد معبر ،بازگشایی معابر سطح شهر،
شستشوی مبلمان شهری و نظافت ویژه شهر در این ایام از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.

 جمع آوری و بازسازی اِلمانهای مستهلک در شهر پرند
با تالش نیروهای زیباسازی شهرداری پرند ،اِلمان های مستهلک از سطح شهر پرند جمع آوری و بازسازی شدند.
مهندس آگشته با اشاره به اهمیت پیرایش شهر و حذف زواید بصری ،اظهار نمود :در راستای تقویت و ارتقاء منظر شهری ،اِلمان های
فرسوده و مستهلک شهری از سطح معابر جمع آوری و بازسازی شد.

شهردار پرند با تأکید بر اینکه اصلی ترین برنامه شهرداری ها ،ارتقای مداوم کیفیت محیط و منظر شهری است ،خاطرنشان کرد :در
حال حاضر ارتقای کیفیت فضای شهری ،تقاضای جامع شهروندان است و زیباسازی در اولویت اقدامات مدیریت شهری خواهد بود.
بنابراین زیباسازی شهری می تواند تبدیل به عنصری درآمد زا ،موثر در معرفی شهر و همچنین افزایش روحیه و نشاط اجتماعی شود.
 اجرای طرح رنگ آمیزی باکس های مخابراتی و ترانس های برق در شهر پرند
شهرداری پرند در اقدامی جالب و نوآورانه و در آستانه فصل بهار و نو شدن طبیعت ،عملیات رنگ آمیزی و زیباسازی باکس های
مخابراتی و ترانس های برق در سطح شهر را آغاز نمود.
به همت واحد زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند عملیات رنگ آمیزی باکس های مخابراتی سطح شهر با هدف زیباسازی و بهبود
سیما و منظر شهری و همچنین افزایش نشاط اجتماعی و توسعه هنرهای بصری در سطح شهر اجرا شد.
مهندس آگشته با اشاره به اینکه در این طرح  20باکس مخابراتی سطح شهر رنگ آمیزی شد ،تصریح کرد :با توجه به اینکه یکی از
وظایف و رسالت های شهرداری در قبال شهروندان ایجاد محیطی شاداب و درخور شأن مردم می باشد ،اجرای چنین

طرح

هایی می تواند عالوه بر تأمین نیازهای انسانی در رسیدن به فضای زیبا و مطلوب شهری ،موجب توسعه کیفی سیمای شهری و ارتقاء
کیفیت زندگی شهری شود.
 برگزاری جشنواره رنگ آمیزی تخم مرغ های تزئینی در بوستان فدک شهر پرند
جشنواره رنگ آمیزی تخم مرغ های تزئینی صبح روز چهارشنبه  22اسفند ماه با حضور مهندس آگشته شهردار پرند ،رئیس و اعضای
شورای شهر و معاونین شهرداری در بوستان فدک برگزار شد.
این جشنواره که به همت واحد زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند و برای نخستین بار در شهر پرند برگزار شد ،از  22تا  25اسفند
ماه در پارک فدک برگزار گردید.
در پایان این جشنواره نیز پس از تأیید هیئت داوران که متشکل از شهردار ،یک عضو از شورای شهر ،مسئول زیباسازی ،مدیر گروه
معماری و مدیر گروه گرافیک دانشگاه آزاد پرند خواهد بود ،به  15طرح برگزیده جوایزی اهدا شد.
 برگزاری اختتامیه جشنواره تخم مرغ های تزئینی در بوستان فدک شهر پرند
اختتامیه جشنواره تخم مرغ های تزئینی که از  20اسفند ماه در بوستان فدک برگزار شد 27 ،اسفند ماه با حضور شهردار ،اعضای
شورای اسالمی شهر پرند ،معاونت فرهنگی و اجتماعی و مسئول زیباسازی و منظر شهر پس از یک هفته به کار خود خاتمه داد.
 40نفر در این جشنواره شرکت نمودند که پس از خاتمۀ کار و تکمیل طرح ،با رأی هیئت  5نفرۀ داوران متشکل از شهردار ،یک عضو
از شورای شهر ،مسئول زیباسازی ،مدیر گروه معماری و مدیر گروه گرافیک دانشگاه آزاد پرند 15 ،طرح برگزیده انتخاب شدند .در پایان
این جشنواره از نفرات برگزیده با اهداء لوح سپاس و جوایز نقدی ،تقدیر به عمل آمد.
 زیبایی روزهای بهاری پرند در سایه اقدامات زیباسازی و منظر شهری
واحد زیباسازی شهرداری پرند جهت ارائه خدمات شایسته و استقبال از مسافران نوروزی و شهروندان محترم ،با برنامه ریزی های صورت
گرفته اقدامات متنوعی همچون نصب دو سفره هفت سین در میدان بصیرت و چهارراه فدک ،جمع آوری المان های مستهلک از سطح
شهر و ترمیم و بازسازی آنها ،نصب  36قطعه المان شهری در مناطق مختلف شهر به تناسب موقعیت مکانی و موضوعیت جایگاهی،
ارسی بندی دکل های فشار قوی خیابان چهارباغ در راستای یادآوری معماری اصیل ایرانی ،طراحی و بازسازی و ساخت جایگاه سفره

هفت سین شامل نظافت ،کف سازی ،گل کاری و رنگ کاری ابنیه ،خطاطی شعار " پرند ،سرزمین فرصت های طالیی " بر روی کلیه
تابلوهای هدایت مسیر ،طراحی و اجرای تونل نور و سازه های نوری در پارک فدک به طول  25متر ،رنگ آمیزی

باکس های

مخابراتی خیابان جمهوری ،مزین نمودن بلوار ستاره با بهره گیری از ریسه های  LEDبلوطی و رنگ آمیزی جداره ها و اِلمان های
مخدوش سطح شهر را به انجام رسانید.
 رونمایی و نورپردازیِ  11قطعه دیوار نگاره پازلی در میدان استقالل شهر پرند
در راستای ارتقاء کیفیت سیمای شهری و خلق تصاویری زیبا در شهر ،واحد زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند اقدام به نصب یک
سازه دیوار نگاره پازلی متشکل از  11قطعه کنار هم با طرحی زیبا از استاد محمود فرشچیان در میدان استقالل به عنوان مرکز شهر
پرند ،نمود.
صبح روز سه شنبه  20فروردین ماه با حضور مهندس آگشته شهردار پرند ،اعضای شورای اسالمی شهر ،رئیس اداره امور فرهنگی و
اجتماعی و مسئول زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند از دیوارنگاره پازلی میدان استقالل رونمایی شد.
طرحِ این دیوار نگاره که مساحت آن  155متر مربع می باشد ،با توجه به ایام و مناسبت های مختلف سال تغییر می کند.
 آغاز عملیات دیوارنگاری "صدای پای زندگی" بر دیوار جنب دفتر امام جمعه با مضمون زندگی روزمره مردم شهر
 طراحی ،ساخت و نصب تابلو خیابان شهید نوچمنی از شهدای مدافع حرم شهر پرند
تابلو خیابان منتهی به منزل پدر شهید مدافع حرم حجت اهلل نوچمنی مزین به نام آن شهید گرانقدر شد.
به درخواست مسئول امور ایثارگران شهرداری پرند و به منظور پاسداشت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید واال مقام حجت اهلل
نوچمنی و به همت واحد زیباسازی و منظر شهری ،تابلو خیابان شهید نوچمنی طراحی و ساخته شد و در خیابان منتهی به منزل پدر
آن شهید بزرگوار نصب گردید.
گفتنی است که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و عطرآگین نمودن فضای شهر به نام و تصاویر شهدا از اهداف اجرای این اقدام ارزندۀ
واحد زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند است.

شاخص رتین فعالیت اه و اقدا مات شهردار رپند

 نهایی شدن دفترچه تعرفه عوارض سال  98شهرداری پرند
دفترچه تعرفه عوارض سال  9٨شهرداری پرند به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسالمی شهر در راستای سیاست های عمومی
دولت مندرج در ماده ( )14آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض برای اجرا در سال  139٨به تصویب استانداری رسید.
بحث تعیین عوارض و بهای خدمات از مهمترین وظایف شهرداری است که پرداختنِ صحیح ،منطقی ،دقیق و عادالنه به آن ،تضمینکنندۀ
برنامه مالیِ یک سالِ شهرداری و مبنای سیاستگذاریها و مدیریت شهری می باشد.
گفتنی است که دفترچه تعرفه عوارض سال  9٨با برنامه ریزی ها و پیگیری های شهرداری پرند و همچنین تصویب شورای اسالمی
شهر ،در موعد قانونی یعنی نیمه اول بهمن ماه به تأیید مراجع ذیصالح رسید.
 ارتقاء گرید شهرداری پرند ،گامی در راستای پیشرفت و توسعه ی شهر
درجه سازمانی شهرداری پرند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور ،از  5به  ٨ارتقاء یافت.
مهندس آگشته در این خصوص اظهار کرد :با تالش و پیگیری های مستمر و بمنظور تحقق درخواست های مردم شریف پرند ،شهرداری
با سه درجه ارتقاء زمینهی مناسبی را برای پیشرفت و توسعه شهری پرند کسب نموده است.
شهردار پرند ارتقاء درجه شهرداری پرند را اقدامی الزم و ضروری برای شهر ،شهروندان و مجموعه شهرداری پرند دانست و اظهار داشت:
با ارتقاء نمودار سازمانی جدید شهرداری بر اساس درجه  ،٨شهر و شهروندان شاهد ارائه خدمات مطلوب تر عمرانی و شهری از سوی
شهرداری پرند خواهند بود.
 کسب رتبه دوم شهرداری های گروه  Cاستان تهران توسط شهرداری پرند
شهرداری پرند از نظر عملکردی در بین شهرداری های درجه  4 ،3و  ( 5گروه  ) cاستان تهران به عنوان رتبه دوم مفتخر گردید.
شهردار پرند در این رابطه اظهار داشت :امید است با همت بلند در راستای خدمات رسانی به مردم که به فرموده بنیانگذار انقالب
اسالمی ،ولی نعمت ما می باشند ،بتوانیم اهتمام بیشتری ورزیده و خدماتی که شایسته مردم عزیز پرند است به آنان ارائه نمائیم.
 تحقق وعدۀ شهردار پرند با پرداخت معوقات کارگران فضای سبز
در پی اعتراض کارگران فضای سبز نسبت به عدم پرداخت مطالبات ،عیدی و معوقات آنان توسط پیمانکار قبلی فضای سبز ،مهندس
آگشته قول پیگیری و رسیدگی به این مطالبات تا قبل از پایان سال  97را داد که با پیگیری ها و تالش های شهردار ،معاونت خدمات
شهری و پیمانکار فضای سبز این وعده محقق و این مشکل برطرف شد.
مهندس آگشته صبح روز  25اسفند ماه با حضور در جمع کارگران فضای سبز در بوستان شهدای گمنام ،اظهار کرد :ما به همت دوستان
شورای شهر ،معاونت خدمات شهر و سایر حوزه ها و کمیسیون ها سعی کردیم تا مسائل و مشکالت شما را حل کنیم.

شهردار پرند با اشاره به اینکه برای حل معضالت کارگران تا جایی که مربوط به شهرداری است ،تالش می کنیم ،خاطرنشان کرد:
موضوعاتی چون پرداخت به موقع حقوق ،پیگیری مطالبات و معوقات پیشین را با حضور پیمانکار جدید پیگیر هستیم و امیدواریم از
این به بعد نیز مسئلۀ جدیدی برای شما پیش نیاد.
مهندس آگشته در پایان از تالش کلیه اعضای شورای شهر و پیمانکار فضای سبز در جهت حل این معضل تقدیر و تشکر نمود.

 آماده باش آتش نشانان و نیروهای خدمات شهری شهرداری پرند در شب چهارشنبه سوری
کلیه نیروهای آتش نشانی و خدماتی شهرداری پرند با هماهنگی و همکاری با نهادهایی چون اورژانس ،خدمات ایمنی و نیروی انتظامی
برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال در آماده باش کامل به سر بردند و با کلیه ماشین آالت و تجهیزات خود در نقاط
مختلف شهر مستقر شدند.

اقدا مات شهرداری رپند ربای کمک هب سیل زدگان
 اعزام یک کامیون آب معدنی از سوی شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند به سیل زدگان استان گلستان
در پی حادثه تلخ سیل در استان گلستان ،شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند یک کامیون حامل  ٨000بطری آب معدنی برای کمک
به سیل زدگان به این استان ارسال نمود.
 استقرار دو پایگاه برای دریافت کمکهای مردمی به سیل زدگان در میدان استقالل شهر پرند
نیروهای بسیج با همکاری و تعامل شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند جهت دریافت متمرکز کمک های مردمی به سیل زدگان استان
گلستان دو پایگاه در میدان استقالل مستقر نمودند.

 همکاری شهرداری و شوراهای اسالمی شهرهای پرند و رباط کریم در اعزام ماشین آالت به مناطق سیل زده غرب و
جنوب کشور
به دلیل اهمیت باالی اصالح معابر ،کوچهها و خیابانهای اصلی سطح شهر پرند ،ضرورت وجود ماشین آالت سنگینی همچون لودر
نیازی مبرم است .بر همین اساس یک دستگاه لودر از سوی شهرداری و شورای اسالمی رباط کریم با یک دستگاه کمرشکن با هماهنگی
شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند جهت یاری رساندن به مردم سیل زده در استان های غربی و جنوبی کشور عازم شد.

 بازدید مسئولین شهر پرند از شهرهای سیل زده استان لرستان و اهدا کمک های مسئولین پرند و هدایای مردمی به سیل
زدگان
مهندس آگشته شهردار و خانم مرادپور رئیس شورا و دیگر اعضای شورای شهر پرند به همراه حجت االسالم والمسلمین

عبداهلل

زاده پاشاکی امام جمعه با حضور در شهرها و روستاهای سیل زده استان لرستان ضمن ابراز همدردی با مردم این شهرها از نزدیک با

آنان دیدار و گفتگو کردند و سپس هدایای نقدی و غیر نقدی مسئولین شهرداری ،شورای شهر ،دفتر امام جمعه ،شهرک صنعتی و نیز
شهروندان شریف و فهیم پرند را تقدیم آنان نمودند.
 اجاره و اعزام ماشین آالت راهسازی همچون لودر و بیل بکهو به استان گلستان و شهر پلدختر
 نصب بنر اطالع رسانی در سطح شهر پرند جهت دریات کمک های مردمی
 ارسال پیامک به شهروندان جهت اطالع رسانی و دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی به شهروندان
زده کشور
 ارسال کمک های جمع آوری شده از سوی شهروندان با همکاری مساجد سطح شهر به استان لرستان

گزارش تصوریی از شاخص رتین فعالیت اهی معاونت فنی و عمرانی

سیل

گزارش تصوریی از شاخص رتین فعالیت اهی سازمان حمل و نقل هم گا ین

گزارش تصوریی از شاخص رتین فعالیت اهی معاونت خدمات شهری و فضای سبز

گزارش تصوریی از شاخص رتین فعالیت اهی معاونت فرهنگی و اجتماعی

پ

