« گزارش عملکرد شهرداری پرند در  6ماه نخست سال »6936

واحد فنی و عمرانی:

گزیده ای از اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:
 -1تهیه و تنظیم برآورد بودجه و همچنین تفریغ بودجه سال 69واحد عمران
 -2ساخت و احداث پارک های محله ای از جمله  :پارک شمشاد ،پارک مروارید ،پارک زاکرس ،پارک باران
 -3شروع احداث و توسعه پارکینگ پارک شهدای گمنام و همچنین ساخت آبراهه جهت روانسازی آب باران
 -4تعریض مسیر ورودی پارک شهدای گمنام
 -5نصب  2عدد برج نوری  12متری  19پرژکتوری در پارک شهدای گمنام و برج های  6متری در سطح شهر
 -9اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت سطح شهر در فازهای صفر ،یک و دو ،همچنین روانسازی حرکت خودروها از روی
دالهای بتنی
 -7شروع طرح احداث آبشار مصنوعی پارک شهدای گمنام
 -8نصب دالهای بتنی روی جوب های آب ،تعمیر جویها و تعویض دالهای شکسته در خیابان های ستاره ،سبالن ،خورشید و
نای بند
 -6ادامه کار لوله گذاری ورودی شهر و اتصال آن به مخازن شهری (میدان بصیرت)
 -11پیاده رو سازی در بلوار عالمه و بلوار چهار باغ
 -11لکه گیری کفپوش در کلیه کوچه ها و معابر شهری در فازهای صفر ،یک و دو
 -12جدول گذاری ،اصالح و تکمیل جداول سطح شهر
 -13اصالح هندسی معابر از جمله بلوار شهدای شمالی ،بلوار چهار باغ تقاطع بلوار مطهری

 -14ساخت دور برگردان بلوار عالمه شمال به جنوب و بالعکس
 -15احداث و تکمیل فاز یک ساختمان شهرداری و تشکیل جلسات متعدد با پیمانکار ساختمان شهرداری جهت رفع مشکالت
موجود
 -19نصب صندلی و وسایل ورزشی در پارک ها و معابر عمومی شهر پرند
 -17ساخت پیاده راه و نصب پل فلزی
 -18اصالح پیاده روها و تکمیل مسیر رمپ های ورودی جانبازان ،معلوالن و سالخوردگان
 -16کول گذاری ورودی شهر جاده قدیم و اتمام مرحله اول کار
 -21ساخت و نصب حفاظ آب شیرین کن پارک فدک
 -21ساخت نمازخانه و سرویس بهداشتی در پایانه میدان استقالل
 -22ساخت دریچه های فلزی در خیابان های سطح شهر از جمله خیابان ستاره ،خیابان سبالن شمالی ،خیابان نای بند ،خیابان
آفتاب ،میدان آزادی و چهار راه خوشید
 -23اجرا و تکمیل آب نمای میدان امام خمینی (ره)
 -24نصب المانهای مذهبی در حاشیه بلوارهای اصلی شهر
 -25احداث پارک نقش جهان به متراژ  2/541متر مربع
 -29احداث پارک باران به مساحت  1/491متر مربع
 -27نصب وسایل بازی پلی اتیلنی و ست ورزشی در پارک بانو
 -28اجرای کفپوش در تقاطع خیابان نور و خورشید
 -26نصب عالئم ترافیکی
 -31اجرای طرح روشنایی و ابنیه پارک شهدای گمنام

 -31ساخت زمین چمن مصنوعی به ابعاد  49*35متر مربع در پارک نقش جهان
 -32تجهیز مخازن آبیاری قطره ای در ورودی شهر
 -33بازسازی و تجهیز مزار شهدای گمنام
 -34احداث پایانه میدان استقالل با  12ایستگاه ،سرویس بهداشتی و نمازخانه به متراژ حدود 7/111هزار متر مربع
 -35تسطیح سازی پایانه امام خمینی (ره) با تراشه های آسفالت

چکیده ای از وظایف و عملکرد معاونت خدمات شهری
 -امور شهری و اجرای فعالیت های پاكسازی

از جمله عملکردهای خدمات شهری در حوزه امور شهری عبارتند از:
 -1جمع آوری کیسه های پخش شده ی زباله در خیابانها
 -2جمع آوری خاک و نخاله های ریخته شده در خیابانهای اصلی حاصل از کارهای عمرانی شهرداری
 -3شستشوی باکس های زباله
 -4الیروبی کانالها و خیابانهای سطح شهر
 -5رفت و روب شهری در فازهای تحت نظارت شهرداری
 -9تخلیه ی باکسهای زباله و انتقال آن به مرکز پسماند شهرستان رباط کریم
 -7جمع آوری نخاله های بوجود آمده از پیمانکاری آسفالت در شهر
 -8شستشوی کانالهای سطح شهر
 -6جمع آوری نخاله های حاصل شده از فضای سبز در شهر

 -فضای سبز

برخی از مهمترین فعالیت های حوزه فضای سبز شهرداری پرند در راستای توسعه فضای سبز شهری عبارتند از :
 -1کاشت بیش از 11هزار اصله درخت زیتون تلخ در سطح معابر ،بلوارها و بوستانهای محلی واقع در فازهای صفر ،یک و دو
 -2خرید و کاشت بیش از  0111اصله درخت توت جهت توزیع و کاشت در هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری سال 1930
 -9هرس زمستانه و فرم درختان ،درختچهها ،بوتهها و کودپاشی بلوارها و بوستانهای فاز صفر ،یک و دو
 -4اجرای عملیات تسطیح ،جمعآوری نخالهها ،شن کشی ،تشتک زن ،پابیل کردن ،حذف شاخههای جانبی و آفت دیده در بلوارها و
بوستانهای فاز صفر ،یک و دو
 -0احداث بوستان و زمین فوتبال چمن مصنوعی بدون دخانیات در خیابان نقش جهان 2
 -6واکاری و چمنکاری و گلکاری در بوستان امام حسن (ع) و امام حسین (ع)
 -7چمن کاری در بلوار چمران
 -8کاشت در بوستان زاگرس و بوستان شمشاد واقع در باغ ویالیی فاز 2
 -3کاشت دربوستان باران واقع در فاز صفر ،روبروی دادگستری
 -11کاشت گل و گیاه و چمنکاری بلوار امام خمینی (ره) تا میدان استقالل
 -11احداث جنگل کاری شمال بوستان کوهسار به مساحت  2هکتار
 -12گل کاری ،درخت کاری و کاشت چمن در رفیوژ وسط بلوار امام خمینی حد فاصل میدان امام تا میدان استقالل ،بلوار ستاره،
میدان آزادی ،میدان بصیرت ،بلوار باهنر ،بلوار جمهوری و ...
 -19دیوار کشی و اصالح و بازسازی آبنماهای بوستان شهدای گمنام و میدان امام خمینی (ره)

 -حوزه تأسیسات و تالش برای روشنایی شهر

مهمترین فعالیت های معاونت خدمات شهری در حوزه تأسیسات به شرح ذیل می باشد:
 -1اصالح کامل برج نوری واقع در ورودی قدیم و نصب گیربکس جدید به همراه  4عدد پرژکتور گازی و راه اندازی کامل آن
 -2اصالح کامل پایه روشنایی مقابل بازارچه واقع در خیابان کوهپایه (مسجد باب الحوائج)
 -3اصالح کامل دو عدد برج نوری واقع در بوستان بینالود و نصب پرژکتور گازی و راه اندازی کامل روشنایی
 -4اصالح ده پایه چراغ خاموش واقع در خیابان مروارید وکوچه مروارید1
 -5اصالح شش شعله چراغ خاموش واقع در بوستان کنار دانشگاه پیام نور
 -9اصالح کامل شش عدد پرژکتور گازی برج نوری واقع در بوستان مابین مجتمع ختمی و شب بو و راه اندازی مجدد آن
 -7کابل کشی و برق رسانی به دکه واقع در بوستان بانو
 -8تعمیر و راه اندازی کامل تیر چراغ های روشنایی واقع در پایانه ی اتوبوس رانی به تعداد  12شعله
 -6بازدید های شبانه از سطح شهر جهت لیست کردن خاموشی تمام فازهای شهر و انعکاس به اداره برق و همچنین پیگیری تا حصول
نتیجه
 -11رفع خاموشی های تمام فازها طبق آدرس های اعالم شده توسط مشترکین از طریق سامانه  121اداره برق و سامانه 137
شهرداری.
 -11انجام تمام امورات تأسیسات و روشنایی ساختمان های مرکزی – خدمات شهری – ممیزی حمل و نقل و شورا
 -12انجام بازدید های هفتگی از تأسیسات برق واقع در بوستان ها ،میادین و  ...جهت جلوگیری از هر گونه اتفاق و عیب یابی و اصالح

سد معبر

برخی از مهمترین عملکرد های این حوزه در راستای رفع سد معبر شهر پرند عبارتند از:
 -1گشت زنی در سطح شهر و جمع آوری وانت های دست فروش
 -2استقرار در ورودی شهر از ساعت  18الی  21جهت جلوگیری از ترافیک ورودی
 -3جمع آوری وانت های مزاحم خیابانی که از طریق مرکز ،اطالع رسانی شده است.
 -4جمع آوری تابلوهای معابر

زیباسازی و مبلمان شهری

مدیریت زیباسازی در راستای تحقق اهداف خود ،بطور کلی وظایف زیر را انجام داده است:
 -1جمع آوری اطالعات و بهره گیری از نظرات کارشناسان و خبرگان در زمینه زیباسازی شهر
 -2ارائه طرحهای الزم در زمینه فضاسازی مناسب جهت معابر و پارکها و وسایط نقلیه و اماکن عمومی متعلق به شهرداری
 -3تهیه طرحهای آذین بندی و چراغانی در ارتباط با برگزاری اعیاد و جشنهای مذهبی و میهنی و نظارت بر حسن اجرای آنها
 -4بررسی و صدور مجوز نصب تابلو در گوشه و کنار شهر و سر درب اماکن عمومی و تجارتی با توجه به آئین نامه های مربوطه و
تدوین ضوابط و دستورالعملهای الزم
 -5نصب تعداد  14عدد مجسمه شکوفه گل در پله های پارک کوهسار 2 ،عدد بز در ارتفاعات کوهسار 2 ،عدد مجسمه گل به سر در
ورودی پارک شمشاد 9 ،عدد آدمک برفی در پارک بانو1 ،عدد عمو نوروز در ورودی شهر1 ،عدد پسرک کتابدار در جلوی کتابخانه
پرند و  4فیگور انسان در میدان آزادی و نصب دو عدد سفره هفت سین در ورودی بلوار چهارباغ و میدان استقالل بعنوان مراکز
اصلی شهر در ایام نوروز
 -9نصب پرچم و ریسه های مشکی و الوان بمناسبت ها و اعیاد مذهبی و سنتی در سطح شهر

 -7نصب پرجمهای سامورایی در معابر و بلوارها
 -8نورپردازی پارک ها و بوستان های سطح شهر
 -6نورپردازی وسط بلوارها
 -11نصب فالور باکس های نوری مولتی کالر و نیمکت های نوری در سطح شهر
 -11مرمت و تعمیر تعدادی از مجموعه بازی کودکان در بوستان ها
 -12سفارش خرید ست ورزشی و مجموعه بازی برای تعدادی از بوستان های تازه تأسیس
 -13رنگ آمیزی و نصب تعدادی فالور باکس ساخته شده از وسایل بازیافتی در سطح بوستان فدک
 -14نصب تعداد  16عدد فواره نوری مولتی کالر در میدان بصیرت
 -15طراحی و پیش بینی پله برقی و آسانسور تحت عنوان پل های مکانیزه در نقاط پر رفت و آمد و حساس شهر
 -19نور پردازی بلوارها و درختان بصورت دفنی در پارک فدک و میدان آزادی
 -17طراحی فواره های نوری در میدان بصیرت
 -18نصب یکپارچه المان های نوری روی تیرهای چراغ برق از ورودی شهر تا پارک فدک
 -16نورپردازی میدان استقالل و مزار شهدای گمنام بصورت چراغ های ریسه ای

ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

از جمله مهمترین فعالیت های این حوزه عبارتند از:
 -1نظارت روزانه از بازار میوه و ترهبار شاهد
 -2نظارت روزانه از بازار میوه و ترهبار ایمان
 -9جمعآوری پسماندهای خشک

 -4بازدید از کانکس پسماندهای خشک به جهت تجهیز مواد شوینده و تخلیه به موقع
 -0نظارت بر تطبیق نرخ گزاری بازارهای میوه و ترهبار با نرخهای سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران
 -6پیگیری جهت عقد قرارداد با شرکت و پیمانکار زنده گیری سگ های ولگرد
 -7پیگیری جهت عقد قرارداد با شرکت مبارزه با حشرات و جانوران موذی
 -8صدور اخطاریه های بند  21ماده  00قانون شهرداری ها به واحد های صنفی و ملکی متخلف

کنترل و نظارت ساختمانی

واحد کنترل و نظارت ساختمانی شهرداری پرند نیز جهت تحقق اهداف تعریف شده ی خود اقدامات ذیل را انجام داده است:
 -1ابالغ به تعاونیهای مسکن مهر و گزارش به دفتر شهردار محترم
 -2جلوگیری از ساخت و ساز تجاری غیر مجاز
 -3جلوگیری از احداث طبقات اضافه
 -4کنترل حفاریها با همکاری واحد عمران
 -5کنترل نصب تابلوها با همکاری واحد محترم اصناف
 -9کنترل تخلیه نخاله ها در حوزه استحفاظی شهرداری
 -7همکاری الزم با تمامی واحدها به دستور سرپرست محترم معاونت خدمات شهری
 -8گزارش دقیق و هفتگی از تخلفات به دفتر بازرسی محترم

سازمان خدمات موتوری
سازمان خدمات موتوری با  35دستگاه ماشین آالت اعم از سنگین ،نیمه سنگین و سبک و تعداد  15نفر پرسنل در تمامی
زمینه ها اعم از پروژه های عمرانی ،خدمات شهری ،اداری ،فنی و  ...مشغول خدمت رسانی می باشد.
سازمان خدمات موتوری شهرداری پرند ،جهت نیل به اهداف خود با رعایت مقررات مربوطه اقدام به اجرای موضوعات ذیل
می نماید:
 -1تهیه آمار و اطالعات الزم و ارتباط با مراکز اطالعاتی
 -2ارتباط و همکاری با سازمانها و مراکز
 -3سرویس و نگهداری کلیه خودروها
 -4سرویس دهی به کارکنان توسط ماشین آالت اداری و استیجاری
 -5توسعه ناوگان و پیگیری جهت فروش خودروهای فرسوده و خرید خودروهای صفر کیلومتر

امور ایثارگران
 -1ایجاد پرونده ،بازبینی و اصالح پرونده های شهداء ،جانبازان و آزادگان و تشکیل پرونده جدید برای شهدای گرانقدر و همچنین
ایجاد بانک اطالعات جامع و کامل ایثارگران ساکن شهر پرند
 -2دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر ،معاونین و مدیران شهرداری ،مسئولین ادارات شهر ،امام جمعه شهر و ....
خانواده های معظم شهیدان در طول سال و در مراسمات و مناسبت های مختلف

با

 -3هماهنگی در خصوص نصب بنر ،پرچم و آذین بندی سطح شهر و برپایی ایستگاهای صلواتی چند روز قبل از فرا رسیدن هفته دفاع
مقدس و خاطره گویی جانباز معظم آقای دکتر شفیعی (مدیر گزینش و مسئول ایثارگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند) در محل
نماز خانه شهرداری برابر با آغاز هفته دفاع مقدس
 -4دیدار با خانواده های معظم جانبازان ،مجید شفیعی جانباز  ،%51قاسم سعیدی جانباز شیمیایی  ،%45سید محمد موسوی جانباز
 ،% 43جانباز جنگ تحمیلی حسین پناهی و خانواده محترم جانباز متوفی کاظم رهبر در هفته دفاع مقدس
 -5برگزاری مراسم افطار با حضور خانواده معظم شهدا ،ایثارگران و جانبازان شهر پرند در مسجد امام حسن مجتبی (ع) به مناسبت
میالد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن (ع) با حضور مسئوالن شهرستان رباط کریم
 -9برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا به صورت هفتگی در مزار شهدای گمنام بیاد شهیدان واال مقام شهر پرند
 -7ارسال تاج گل و بنر تسلیت درگذشت به مناسبت درگذشت بستگان درجه یک شهدا و هماهنگی و اطالع رسانی جهت شرکت
مسئوالن شهری و شهرستانی و پرسنل شهرداری در مراسم ایشان ،دیدار و ابراز همدردی با خانواده جانباز معزز سردار خبری در
پی از دست دادن دخترش
 -8هماهنگی دیدار خانواده های معظم و معزز شهدا با شهردار و پیگیری درخواست و مطالبات عنوان شده
 -6همکاری با ناحیه مقاومت بسیج شهرستان در برگزاری مراسم گرامیداشت شهیدان مدافع حرم احمد جاللی نسب و شهید شیبک و
رونمایی از سنگ مزار شهید مدافع حرم عیسی رضایی در امام زاده عماد الدین شهرستان رباط کریم با حضور مسئولین شهری و
شهرستانی
 -11حضور مستمر در جلسات افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری و ارائه نظرات و پیشنهادات و دعوت از خانواده معظم شهدا و
ایثارگران جهت شرکت در این مراسم
 -11طراحی و چاپ تقویم سال نو مزین به تمثال مبارک شهدای شهر پرند و توزیع در بین خانواده های معظم شهداء ،جانبازان،
آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ،پرسنل شهرداری ،ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی

 -12دعوت از خانواده های معظم شهید علی مددی و شهید احمدی در مراسم افتتاح تصفیه خانه فاضالب شهر پرند با حضور معاون اول
رییس جمهور ،وزیر نیرو و استاندار تهران و سایر مسئوالن
 -13هماهنگی حضور خانواده های معزز شهدا و جانبازان در مراسم افتتاح پروژه عمرانی نصب المان های مذهبی مزین به عکس شهدای
واالمقام در بلوار شهید مطهری
 -14پیگیری مسائل و مشکالت اداری خانواده های معظم شهداء ،جانبازان و ایثارگران
 -15مکاتبه با بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رباط کریم ،تهیه و تکمیل آمار و اطالعات فرم های شناسنامه شهدای شهر پرند
 -19شرکت مؤثر در جلسات شورای نامگذاری معابر ،میادین و پیگیری درخواست مودیان ایثارگر مبنی بر نامگذاری میادین و معابر به
نام پر برکت شهیدان
 -17اعالم فراخوان در فضای مجازی جهت جمع آوری عکس های شهدا جهت برپایی نمایشگاه تخصصی عکس شهداء
 -18همکاری و مساعدت در برگزاری یادواره شهداء در مساجد و پایگاه های بسیج در مناسبت های مختلف
 -16انتشار عکس شهداء ،رزمندگان و بسیجیان در فضای مجازی با عنوان یاد و خاطره شهداء
 -21مصاحبه با خانواده های معظم شهداء جهت تکمیل اطالعات و طراحی و چاپ کتاب زندگینامه شهداء
 -21اطالع رسانی قوانین جامع خدمات ایثارگران به خانواده های معزز شهداء ،جانبازان و ایثارگران از طریق فضای مجازی
 -22حضور فعال در جلسات نشست های مشاورین منتخب ایثارگران استان تهران
 -23پیگیری و برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم و شهید آتش نشان شهر پرند
 -24مکاتبه و پیگیری مساعدت مالی و همکاری در اعزام خانواده های معظم شهدا به شهر مقدس مشهد توسط بنیاد شهید و امور
ایثارگران شهرستان رباط کریم
 -25برنامه ریزی و اجرای مراسم عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای گمنام شهر پرند با حضور چشمگیر مسئوالن و مردم همیشه در
صحنه شهر پرند در مناسبت های مختلف

 -29پیگیری و تشکیل پرونده برای خانواده های شهداء و جانبازانی که به تازگی ساکن شهر پرند شده اند
 -27همکاری و مساعدت در خصوص سیاه پوش کردن مساجد سطح شهر جهت اقامه عزای سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
الحسین (ع)
 -28پیگیری ورودی مساجد و ادارات سطح شهر در خصوص آماده سازی معابر جهت تردد جانبازان و معلوالن و نصب میله نگه دارنده
رمپ ورودی غربی مسجد جامع امام علی (ع)
 -26ارسال گزارشات عملکرد به امور ایثارگران استانداری تهران و امور ایثارگران فرمانداری و اداره بنیاد شهید شهرستان رباط کریم
 -31هماهنگی کامل جهت دعوت و حضور با شکوه خانواده های معظم شهداء در پیاده روی بزرگ خانوادگی شهر پرند
 -31هماهنگی شرکت مسئوالن و پرسنل شهرداری در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) در حرم مطهر امام راحل (ره)
 -32همکاری با امور ایثارگران استانداری تهران در خصوص ارسال پرونده جانباز سالمی برای کمیسیون پزشکی مجدد و تقدیم هدایای
نقدی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سوم خرداد
 -33همکاری با سپاه ناحیه مقاومت شهرستان رباط کریم در برگزاری یادواره شهدای گمنام شهر پرند و نصب بنر اطالع رسانی در سطح
شهر و شرکت مسئوالن و خانواده های معظم شهداء در این مراسم
 -34برنامه ریزی مدون جهت برگزاری مراسمات با شکوه روزهای آزادگان و جانبازان با حضور مسئوالن به همراه لوح تقدیر و هدایا
 -35ارائه پیشنهاد و پیگیری طراحی و نقاشی تمثال شهداء برروی دیوارهای اصلی شهر با همکاری معاونت خدمات شهری
 -39پیگیری تعویض تابلوهای راهنمای معابر و خیابان های شهر پرند با طرح جدید با همکاری واحد زیباسازی شهرداری
 -37پیگیری ،آماده سازی و همکاری در برپایی و برگزاری نمایشگاه های هفته دفاع مقدس و هفته بسیج
 -38شرکت شهردار و مسئوالن در مراسم کلنگ زنی بوستان
 -36مکاتبه با بنیاد شهید شهرستان رباط کریم در خصوص طراحی و چاپ شناسنامه شهدای شهر پرند
 -41برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه پرسنل و اهدای جوایز بر اساس قرعه کشی

 -41برنامه ریزی و برگزاری محفل انس با قرآن کریم در مسجدامام حسین(ع) با حضور مسئوالن شهرو شهرداری
 -42هماهنگی های الزم جهت بهرهمندی خانواده های جانبازان و شهداء از امکانات رفاهی ،ورزشی و فرهنگسرای شهر پرند بصورت
نیم بها و هماهنگی حضور خانواده های جانبازان و شهداء در کارگاههای آموزشی کسب مهارت های زندگی
 -43هماهنگی بهره مندی جانبازان و خانواده معظم ایشان از مشاوره رایگان مرکز مشاوره مهر ورجاوند در جهت کاهش آسیب های
ناشی از مشکالت و بیماری های حاشیه ای
 -44قرائت فاتحه و غبار روبی مزار شهدای گمنام توسط مردم و مسئوالن پرند و تقدیر از خانواده شهید مدافع حرم عیسی رضایی و
خانواده شهید آتش نشان علی قانع در حاشیه مراسم سالگرد شهدای گمنام شهر پرند
 -45برگزاری مراسم تقدیر و تجلیل از جانباز منصور احدی و جانباز مدافع حرم سروش کردبچه از پرسنل شهرداری پرند به مناسبت
گرامیداشت روز جانباز
 -49هماهنگی مراسم میثاق یک زوج بسیجی با آرمانهای واالی شهداء و آغاز زندگی مشترک درکنار مزار شهدای گمنام شهر پرند
 -47حضور بر مزار شهیدان در خجسته میالد حضرت علی(ع) و روز پدر بیاد پدران آسمانی
 -48اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی در مراسم تجلیل از همسران و مادران شهدای جلیل القدر در سالروز وفات حضرت ام البنین (س)
 -46مراسم تقدیر و تجلیل از پرسنل ایثارگر شهرداری پرند با حضور مسئوالن شهری و شهرستانی در هفته دفاع مقدس و دهه مبارک
فجر
 -51برگزاری یادواره شهدای شهر پرند در سالروز شهید و تشکیل بنیاد شهید انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی (ره)
 -51دیدارهای مردمی از خانواده های معظم شهداء و جانبازان با حضور امام جمعه و مسئوالن شهر و شهرداری پرند هر هفته بعد از
فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه
 -52دیدار از خانواده های معظم شهداء و اهدای لوح سپاس در برنامه مدون فرمانداری شهرستان رباط کریم با عنوان طرح سپاس
 -53پیگیری مکاتبات در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل ایثارگر شاغل در شهرداری

 -54مکاتبه و دریافت مجوز الزم در خصوص تأمین بخشی از هزینه های درمانی آرش پور اسفندیار از پرسنل ایثارگر شهرداری با توجه
به قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران
 -55برگزاری نشست های فصلی با حضور مسئوالن امور ایثارگران دستگاههای اجرایی و ادارات شهر در جهت تشریک مساعی مبنی بر
مساعدت بهتر و بیشتر به خانوادههای شهداء و جانبازان ساکن شهر پرند
 -59برپایی ایستگاههای صلواتی در سطح شهر و عرضه محصوالت فرهنگی در نمایشگاه (ما آماده ایم) با مشارکت پایگاه حوزه بسیج
 391بصیرت
 -57مراسم اربعین شهید مدافع حرم عیسی رضایی در مسجد امام حسن مجتبی(ع) با حضور مردم و مسئوالن شهری و شهرستانی
 -58دایر کردن غرفه (بسیج ،ایثار و شهادت) مزین به عکس شهدای گرانقدر و عرضه محصوالت فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت در نمایشگاه آیین های مذهبی
 -56تجلیل و تقدیر از بسیجیان و پرسنل رزمنده شاغل در شهرداری به مناسبت گرامیداشت روز بسیج
 -91هماهنگی و حضور خانواده محترم شهید حسینی و شهید احمدی در مراسم غرس نهال در یکی از پارکهای سطح شهر با حضور
مسئوالن شهری و مدیران شهرداری در روز درختکاری
 -91ارائه پیشنهادات ،طرح ها و پیگیری ها از جمله:
-

پیگیری بررسی و اجرای حقوق و مزایای ایثارگران از طریق معاونت اداری -مالی

-

انجام فعالیت های پژوهشی ،تخصصی و تحقیقی در قالب (زندگی نامه ،وصیت نامه و خاطرات شهداء و تدوین تاریخچه شناسنامه
شهداء)

-

ارائه پیشنهاد اختصاص جایگاهی در مزار شهدای گمنام جهت حفظ و نشر آثار و ارزشهای دوران دفاع مقدس

-

جمع آوری ،ساماندهی ،طبقه بندی و اسکن عکس شهداء

-

جمع آوری فیلمهای مستند و تجهیز و راه اندازی وسایل سمعی و بصری در امور ایثارگران

-

برگزاری همایش امور ایثارگران و تشکیل جلسه کارگروه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

-

بارگزاری نرم افزار تخصصی ایثار (دریافت آخرین اخبار و اطالعات جهت تکمیل بانک جامع شهداء)

-

تاریخ شناسی و مصاحبه با همرزمان شهداء ،آزادگان سرافراز و جمع آوری خاطرات این عزیزان

-

به تصویر کشیدن تندیس شهداء در قالب زیبا شناختی و زیبا سازی محیط شهری

-

بررسی میدانی و بازدید از قبور شهدای گمنام جهت بهسازی و شاخص سازی

-

پیشنهاد ساخت مجموعه چند منظوره اقامتی ،فرهنگی شامل مسجد ،دارالقرآن مزین به نام شهداء

-

استفاده از کاروانسرای سنگی در برپایی نمایشگاههای مناسبتی و با توجه به موقعیت توریستی این اثر تاریخی در جهت ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت

-

برپایی نمایشگاه گل الله های فصلی در کنار مزار شهدای گمنام شهر پرند

-

برنامه ریزی جهت اعزام خانواده های معظم شهداء ،مدیران و پرسنل شهرداری به عتبات عالیات

-

برنامه ریزی جهت آشنایی گروههای مختلف سنی در قالب بسته های فرهنگی ،نمایشگاه عکس و بازدید از موزه دفاع مقدس

-

پیگیری تشکیل کمپین رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از طریق امور ایثارگران شهرستان رباط کریم

-

پیگیری اجرای قانون تقلیل ساعت کار جانبازان

-

ارائه پیشنهاد ساخت مدرسه قرآن و عترت

-

برنامه ریزی جهت برپایی نمایشگاه دائمی تخصصی عکس شهداء و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس

واحد حقوقی
شرح اقدامات:
1ـــ تقریـــر و تقـــدیم لـــوایح و دفاعیـــات در دیـــوان عـــدالت اداری مـــرتبط بـــا شـــکایات از آرای کمیســـیون مـــاده صـــد و
دیگر کمیسیون های ذیربط و همچنین آرای اداره کار در شعب مختلف اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر
2ــــ اخـــذ مجوزهـــای الزم از مراجـــع قضـــایی ذیصـــالح بـــاالخص دادســـتان محتـــرم شـــهر مبنـــی بـــر جلـــوگیری از
ادامـــه ســـاخت و ســـازهای غیـــر مجـــاز و اذن بـــه ورود در ملـــک هـــای محصـــور جهـــت اجـــرای نمـــودن تکـــالیف بـــر
مبنای دستورات قانونگذار
3ـــ تقریـــر و تقـــدیم دادخواســـت تـــأمین دلیـــل و نیـــز متعاقـــب آن پیگیـــری امـــور تعرفـــه کارشـــناس و اخـــذ نظریـــه
کارشناسی جهت تحصیل تأمین دلیل در پرونده ها
4ــ ـ ایجـــاد نظـــم و انظبـــاط در سیســـتم بایگـــانی اوراق و پرونـــده هـــا  ،ســـوابق مکاتبـــات و مـــذاکرات و تهیـــه لیســـت
صورت وضعیت کلیه پرونده ها حقوقی موجود و برگ شماری کلیه اوراق پرونده ها اعم از جاری و بایگانی
5ــــ بـــه روز رســـانی اقـــدامات در جهـــت احقـــاق حقـــوق در وصـــول مطالبـــات شـــهرداری اعـــم از مطالبـــات خـــرد و
کــالن از طریــق بــه اجــرا گذاشــتن چــک هــای ارجــاع شــده بــه ایــن واحــد ( %75از چــک هــای ارســالی بــه واحــد
حقــوقی تــا کنــون منــتج بــه نتیجــه گردیــده اســت کــه بــا توجــه بــه تــراکم و تــورم پرونــده هــا در نــوع خــود کــم نظیــر
می باشد)
9ـــ تقریــر و تقــدیم دادخواســت در جهــت وصــول مطالبــات ایــن شــهرداری مــرتبط بــا چکــض هــایی کــه بعضــا تــاریخ
برگشـــت آنهـــا ســـال هـــای متمـــادی قبلـــی نظیـــر ســـال 1363بـــوده اســـت و تـــا قبـــل از تصـــدی ،هیچگونـــه اقـــدام
موثری از سوی واحد های مرتبط غیر حقوقی در جهت وصول آنها کارسازی نشده بود.

7ـــ اخــذ محکومیــت افــراد ســود جــو ،فرصــت طلــب و متعــرض بــه حقــوق کارکنــان و شخصــیت حقــوقی شــهرداری
در مراجـــع کیفـــری و دیگـــر مراجـــع ذیصـــالح و همچنـــین الـــزام بـــه عـــذرخواهی در فضـــاهای مجـــازی نســـبت بـــه
کارکنان شهرداری و دیگر سازمانهای تابع
8ــ ـ تنســـیق مفـــاد تعهـــد نامـــه هـــای محضـــری از متخلفـــان متجـــاوز بـــه حقـــوق شـــهروندی در مکانهـــای عمـــومی و
ناقضان حقوق شهرداری که منتج به عدم تکرار و کم رنگ شدن تخلفات مشابه گردیده است.
6ــ ـ تقریـــر و تقـــدیم اظهارنامـــه در زمینـــه هـــای مختلـــف بـــر اســـاس مـــاده  159قـــانون آیـــین دادرســـی مـــدنی در
جــایگزینی اقــدامات ســنتی جهــت حفــظ حقــوق شــهرداری و مثمــر ثمــر واقــع شــدن امــارات و قــراین در دعــاوی و
شکایات احتمالی
 11ــــ ارائـــه طـــرق و مشـــاوره در مـــوارد حقـــوقی و قضـــایی بـــه کلیـــه کارکنـــان شـــهرداری اعـــم از امـــورات اداری،
شخصــــی و اظهــــار نظــــر حقــــوقی در خصــــوص درخواســــت واحــــدهای اجرایــــی و اداری شــــهرداری .همچنــــین
مشاوره به ارباب رجوعان در حدود اختیارات در راستای اجرای قوانین مرتبط با حوزه مسئولیت
 11ـــ حضــور در مراجــع کیفــری و ارســال لــوایح پیرامــون دعــاوی مطروحــه علیــه شــهرداری و واحــدهای ذیــربط از
جمله سد معبر ،پلیس ساختمانی ،واحد امور اجرایی شهر و ...
 12ـــ نظــارت بــر نحــوه برگــزاری مزایــده هــا و مناقصــه هــا طبــق آیــین نامــه مــالی شــهرداری و انعقــاد قــرارداد و
بررســی قــرارداد هــا منقضــی شــده و مفــاد آنهــا از جملــه موضــوع مربــوط بــه ضــمانت نامــه هــای منــدرج در آن و
موجود در واحد مالی
 13ــــ حضـــور در جلســـات ،کمیتـــه هـــا و کمیســـیونهای مـــرتبط و مقتضـــی حضورکارشناســـان حقـــوقی جهـــت
بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوعات مطروحه در جلسه بر مبنای قوانین و ضوابط
خالصه گزارش عملکرد واحد حقوقی طی سه سال اخیر

 ) 1اظهار نامه های ارسالی  7فقره
 )2اخذ دستورات قضایی جهت جلوگیری و تخریب و جمع آوری بناهای غیر مجاز  23فقره
 )3اخذ دستورات قضایی پیرامون پلمپ اماکن و صنوف و فاقد پروانه ساختمانی  44فقره
 )4دعاوی دایر و مختومه در شعب کیفری  13فقره
 )5دعاوی دایر و مختومه در دیوان عدالت اداری  69فقره
 )9دعاوی دایر و مختومه در شعب حقوقی  47فقره

امور اداری – مالی
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حسابداری:
شرحی از مهمترین اقدامات حسابداری شهرداری پرند در  9ماه گذشته:

-

تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان اعم از رسمی ،پیمانی ،قراردادی و  ...و چاپ اسناد مربوط

-

صدور کلیه اسناد پرداختی حسابداری

-

تهیه سیاهه حقوقی کارکنان

-

محاسبه و تهیه فهرست مربوط به تأمین اجتماعی و خدمات درمانی کارکنان

-

رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات مالی

-

انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ،تهیه تراز عملیات ،تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر

-

رسیدگی و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پروندهای مالی و حسابداری

-

تهیه و تنظیم بودجه

-

مطالعه قوانین بودجه و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها

-

صدور چک اعم از چک های حقوقی ،پرداختی و غیره

-

تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان

-

تهیه و تنظیم صورت حسابهای کسور مالیاتی

-

تهیه و تنظیم گزارشهای مالی اعم از ترازنامه ،صورت مغایرت مالی و غیره

-

برقراری ارتباط با ذیحساب شهرداری و به امضاء رساندن اسناد و چک های صادره

-

برقراری ارتباط با کارپردازی جهت ایجاد هماهنگی الزم

-

شرکت در جلسه و کمیسیونهای مربوطه

-

تهیه و تنظیم فیش حقوقی ماهیانه کارکنان و انجام کلیه امور مربوط

-

بایگانی کلیه قراردادها ،اسناد حسابداری ،احکام ،نامه ها ،آئین نامه ها و بخشنامه ها و غیره

-

رسیدگی به اسناد و هزینه ها

-

انجام کلیه امور مربوط به تأمین اعتبار درخواستهای خرید کاال

-

کنترل مانده اعتبارات و پیش پرداختها و صورت حسابهای سنوات قبل و واریز آنها

-

تهیه کلیه ضمائم الزم جهت صدور سند نظیر گزارش کار ،مجوزهای پرداخت و گزارش تأیید کار

-

پیگیری امور مربوط به ارسال چک های بدهی مالیاتی ،کسورات ،غیبت ،تأخیر و غیره

-

انجام امور مربوط به حقوق بازنشستگان

-

رسیدگی به رفع اشکاالت اسناد حسابداری سنوات قبل

-

تهیه و تنظیم فرم های مورد نیاز واحد های مالی

-

ارائه گزارشات مختلف درخواستی شهردار در زمینه مختلف کاری

واحد درآمد:
-

اجرای دقیق آیین نامه ها ،دستورالعمل ها ،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

-

همکاری های الزم با مدیریت امور درآمد برای تهیه برنامه های بلندمدت ،میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب استراتژی شهرداری

-

برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها ،آیین نامه های ابالغی از طرف مدیریت امور
درآمد

-

کنترل قبوض عوارض توزیع شده توسط اداره پست و تأیید گزارش عملکرد آنها به مسئول مافوق

-

هماهنگی الزم با اداره شهرسازی منطقه در خصوص اجرای دستورالعمل های وصول عوارض

-

نظارت و پیگیری بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طریق مراجع ذی صالح از جمله کمیسیون ماده  77و ...

-

بروز رسانی اطالعات و نقشه های حاصل از ممیزی امالک و وصول عوارض نوسازی و صدور اجرائیه های الزم جهت مستنکفین از
عوارض و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان

-

گواهی و تأیید پیش نویس کلیه مجوزهای مرتبط با واحد درآمد

-

بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد و انعکاس آن به مدیریت درآمد شهرداری

-

انجام کلیه دستورالعمل ها به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

-

شرکت در جلسات کمیسیون ماده  77و ابالغ آراء به واحدهای صنفی مربوطه

-

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

-

درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:

-

درآمد های ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

-

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

-

بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری

-

درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری

-

کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

-

اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری
تعلق می گیرد.
بر این اساس عملکرد واحد درآمد در  9ماه گذشته به شرح ذیل می باشد:

كارپردازی:
اهم فعالیت های این حوزه عبارتند از:
 اخذ استعالم بها از فروشندگان و یا پیمانکاران معتبر در خصوص خرید و یا انجام خدمات به تأیید رساندن فاکتور و خدمات و یا جنس مورد نظر قبل از خرید توسط مسئول مربوطه در شهرداری از نظر کیفیت و قیمت تحویل کاال به انبار و تهیه قبض انبار مربوطه تنظیم اسناد کلیه قبوض – تلفن – برق و آب تکمیل اسناد مربوطه و صدور قبض انبار کاالهای خریداری شده – اخذ برگ مفاصا حساب دارایی و ارائه آن به امور مالی تدارکاتبه منظور تسویه حساب

 حفظ و حراست از تنخواه گردان در اختیار انجام به موقع کلیه امور ارجاعی با توجه به اولویت های تعیین شده بوسیله مقام مافوق نیازسنجی کل سیستم شهرداری بر اساس درخواستهای رسید شده از واحدهای تابعه انجام تشریفات استعالم بها ،مناقصه و مزایده در معامالت جزء انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق هزینه های جاری به مبلغ  11227221292313ریال -تنظیم اسناد و ثبت خریدهای انجام شده بالغ بر  12273425642713ریال

فناوری اطالعات
شرحی از عملکرد واحد فناوری اطالعات (:)IT
 -1خرید سرور مالی جدید و ارتقا و نصب و راه اندازی مجدد نرم افزار مالی
 -2خرید سرور ممیزی نوسازی نصب نرم افزارهای الزم و اکتیو دایرکتوری واحد نوسازی ممیزی
 -3خرید دستگاه یوپیاس و نصب و راه اندازی آن در واحد نوسازی ممیزی
 -4خرید اسپیلت به منظور تأمین تهویه اتاق سرور نوسازی ممیزی
 -5خرید سانترال و نصب و راه اندازی آن در واحد نوسازی ممیزی
 -9خرید سانترال و نصب و راه اندازی آن در واحد عمران
 -7انعقاد قرارداد پشتیبانی یو پی اس و چکاپ فصلی دستگاه های یو پی اس و باتری ها
 -8انعقاد قرارداد پشتیبانی اتوماسیون اداری مالی

 -6انعقاد قرارداد پشتیبانی شهرسازی شهرآرا و بایگانی اسناد سبا
 -11انعقاد قرارداد پشتیبانی اینترنت
 -11انعقاد قرارداد پشتیبانی دستگاه های حضور و غیاب
 -12انعقاد قرارداد پشتیبانی آنتی ویروس
 -13خرید و راه اندازی سیستم حضور و غیاب هوشمند برای سازمان حمل و نقل ،نوسازی ممیزی ،خدمات شهر ،آتش نشانی و انعقاد
قرارداد پشتیبانی آنها
 -14برقراری لینک ارتباطی بی سیم ساختمان مرکزی با مجموعه های سازمان حمل و نقل ،نوسازی ممیزی ،خدمات شهر،
آتش نشانی
 -15استفاده از سیستم آنالین و یکپارچه مدیریت تردد کلیه واحدها و سازمانها در مرکز
 -19اصالح ،ارتقا ،تعویض ورژن و رفع ایراد نرم افزار شهرسازی به تعداد  85مورد
 -17اصالح ،ارتقا و رفع ایراد نرم افزار مالی به تعداد  41مورد
 -18اصالح ،ارتقا و رفع ایراد نرم افزار پالیز افزار به تعداد  21مورد
 -16اصالح ،ارتقا و رفع ایراد نرم افزار آنتی ویروس به تعداد  31مورد
 -21اصالح ،ارتقا ،تعریف کاربر ،ویرایش و رفع ایراد اینترنت به تعداد  111مورد
 -21تهیه بکاپ نرم افزار شهرسازی ،مالی ،اداری ،حضور و غیاب ،آنتی ویروس ،پالیز افزار به صورت اتوماتیک و همچنین
روزانه -ماهیانه – سالیانه
 -22نصب نرم افزارهای ویژه شهرسازی– مالی -اداری -طراحی گرافیکی اتوکد  -رویت -اسکچاپ -گوگل مپ آفیس آخرین ورژن
بر روی سیستم های مورد نیاز کلیه واحدها
 -23تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزار های سیستم های مورد نیاز کلیه واحدها

 -24بررسی عیوب و رفع ایراد و تعمیرات پرینتر ،اسکنر ،فکس دستگاه های کپی
 -25شارژ منظم کارتریج های رنگی و سیاه و سفید دستگاه های کپی -فکس و پرینتر
 -29بررسی عیوب و رفع ایراد و تعمیرات سانترال تعریف خطوط جدید ،برنامهریزی خطوط کلیه واحدها ،معاونتها و
سازمان های تابعه

امور اداری:

* پیگیری و اصالح چارت سازمانی شهرداری

* تهیه و تنظیم اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های اداری بر اساس ضوابط و مقررات

* هماهنگی با هسته گزینش استانداری ارسال  161مورد از پرونده کارگران جهت اخذ نظریه فنی

* ایجاد تسهیالت الزم به منظور تأمین رفاه کارکنان

* نظارت بر صدور احکام افزایش حقوق  14درصد و مزایا کارگران بر اساس بخشنامه وزارت کار برای کلیه کارکنان

* صدور کلیه ابالغ ها و انتصاب ها

* انجام امور جاری از قبیل هماهنگی جهت اجرای احکام افزایش دستمزد کارگران و افزایش حقوق و مزایای کارکنان و پرداخت
معوقه

* هماهنگی و نظارت جهت اجرای احکام تمدید قرارداد پرسنل قراردادی

* هماهنگی جهت اجرای عیدی و پاداش آخر سال پرسنل

* هماهنگی جهت تجلیل از بانوان شاغل در شهرداری به مناسبت والدت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن

* نظارت بر مکاتبات الزم جهت تأییدیه مدرک تحصیلی پرسنل از مراکز آموزش عالی و دانشگاهها

* نظارت بر اقدامات الزم جهت تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی و تهیه خالصه پرونده کارکنان

* همکاری با دانشجویان و دانش آموزان جهت گذراندن دوره کارآموزی و مکاتبات الزم (معرفی به حراست ،معرفی به واحد ،ارسال
موافقت دوره کارآموزی ایشان به دانشگاه یا مراکز آموزشی)

* ثبت برگه مرخصی روزانه – ساعتی و مأموریت های روزانه و ساعتی در سیستم حضور و غیاب

* ارسال نامه های مورد نیاز پرسنل مأمور (موافقت با مأموریت /تمدید مأموریت)

* ذخیره مرخصی قانونی و اعالم مرخصی استحقاقی پرسنل در پایان سال

* تهیه و تنظیم لیست پرسنل و ساعت اضافه کاری و تعطیالت و نوبت کاری پرسنل

* پیگیری و مکاتبات جهت اهداء کارت هدیه به مناسبت شب یلدا

* صدور گواهی کسر از حقوق کلیه پرسنل متقاضی (ضمانت نامه و دریافت وام)

* تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان در آخر هر ماه

* نظارت بر امور پرسنل خدماتی مستقر در شهرداری

* نظارت بر اقدامات الزم جهت اعمال افزایش  14درصدی حقوق کارکنان

* مدیریت ترانسفرها جهت تسریع در انجام امور محوله واحدهای شهرداری

* هماهنگی سالن اجتماعات جهت تودیع و معارفه مسئولین شهرداری و برگزاری مراسمات مختلف

* تهیه مکاتبات ارباب رجوع جهت اشتغال در شهرکهای صنعتی

* هماهنگی و معرفی کارکنان جهت شرکت در کالسهای آموزشی ضمن خدمت

* مکاتبه جهت پرداخت حق اوالد کارکنان بر اساس درخواست آنها

كارگزینی:
 -1حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری
 -2تهیه خالصه پرونده و صورت برداری از اوراق برابر مقررات
 -9تنظیم و تهیه قرارداد 1930پرسنل شهرداری
 -4اصالح قرارداد 1930پرسنل شهرداری
 -0انجام مکاتبات الزم جهت افزایش  14درصدی دستمزد پرسنل طبق بخشنامه وزارت کار
 -6انجام مکاتبات الزم جهت افزایش هزینه مسکن 1930پرسنل طبق بخشنامه وزارت کار
 -7شرکت در جلسات مختلف آموزشی
 -8مکاتبات الزم با واحد های دانشگاهی جهت دریافت استعالم تحصیلی پرسنل
 -3مکاتبات الزم جهت دریافت استعالم اصالت کارت پایان خدمت پرسنل مشمول

سرمایه گذاری و مشاركت:
بر اساس مصوبات هیئت عالی سرمایه گذاری طرح های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:
 -1طرح دهکده سالمت
 -2طرح بام پرند در ارتفاعات بوستان شهدای گمنام
 -3طرح انتقال صنایع آالینده
 -4طرح احداث تله کابین
 -5طرح احداث دریاچه مصنوعی
 -9طرح احداث میدان بزرگ میوه و تره بار
 -7طرح پایانه اصلی شهر
 -8طرح احداث هتل بزرگ شهدا در بوستان شهدای گمنام
 -11طرح احداث جایگاه سوخت :بنزین و

CNG

 -11طرح احداث شهربازی بزرگ پرند
 -12طرح احداث مجتمع نانوایی چندمنظوره

واحد معماری و شهرسازی:
 .1تهیه طرحهای جامع و تفصیلی توسعه و عمران پرند و تهیه طرحهای مطالعاتی مرتبط با طرحهای جامع و تفصیلی شهر پرند از
اهداف ،سیاستها ،چشماندازهای این واحد بوده که با هدف مطالعه علمی و برنامهریزی دقیق در جهت توسععه و عمعران شعهر
پرند صورت می پذیرد.

 .2سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ساماندهی کالبدی فضاهای شهری و ارتقای کیفیت بصری و نمای شهری متناسب با هویت
شهر جدید پرند و ارائه چهارچوب و ضوابط خاص برای نمای ساختمان ها تا شهر دچعار چهعرهی متنعاق

و نعاهمگون نشعود.

همانگونه که مستحضرید نمای ساختمانها جزئی از حقوق عمومی شهر بوده و مالکان ساختمانها مؤظف به رعایت بسعیاری از
ضوابط در طراحی و ساخت نمای بنای خود هستند که کلیه ضوابط مربوطه در صدور پروانه های ساختمانی و نظارت بر حسعن
اجرای پروانه های ساختمانی بر اساس نقشه های مصوب و مورد تأیید این شهرداری از وظایف این واحعد معی باشعد .همچنعین
این واحد در نظر دارد با تشکیل و راه اندازی کمیسیون نمای ساختمان نسبت به تطبیق و رعایت در مصالح مصعرفی در نمعای
ساختمان رسیدگی نماید زیرا اولین وظیفهای که نما به عهده دارد وظیفه محافظت از انسان در برابعر عوامعل جعوی و اقلیمعی
است که با توجه به بافت و اقلیم گرم و خشک شهر پرند مصالح مصرفی بایستی هماهنگ با اقلیم ،صورت پذیرد.
 .3تسهیل در روند صدور انواع پروانه و گواهی ها از طریق اصالح گردش کار
 .4همچنین رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بعدون پروانعه سعاختمانی یعا معازاد بعر پروانعه سعاختمانی،
رسیدگی و تطبیق ساخت و ساز با ضوابط فنی ،شهرسازی و بهداشعتی در اراضعی واقعع در محعدوده و حعریم شعهر بعه منظعور
حراست از اراضی شهر پرند ،از وظایف این واحد درکمیسیون ماده صد بوده و نظارت بر عملیات ساختمانی مطابق با طرح جامع
و رعایت مقررات و اصول شهرسازی و آیین نامه های نظام مهندسی و همچنین اجرای آرا صادره توسط کمیسیون معاده نیعز از
وظایف این واحد می باشد.
 .5طی  0سال گذشته اقدامات صورت گرفته مربوط به صدور کلیه مجوزهای صادره بصورت جدول ذیل بوده و همچنعین اسعتعالم
از ادارات و سازمان های مختلف و پاسخ به استعالم های آنها و صدور گواهی های مختلف نقعل و انتقعال اسعناد رسعمی ،صعدور
مجوز حفا ری انشعابات آب ،برق و گاز و رسیدگی به امور مهندسین ناظر و کنترل نقشه های سعاختمانی نیعز از جملعه وظعایف
شهرداری ایست که شهرداری پرند مفتخر است که صدور مجوز های فوق در کمترین بازه زمانی صورت می پذیرد.

رديف

عملکرد از سال 19-19
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ارجاع پرونده به
کمیسیون ماده صد

گواهی پایانکار

گواهی عدم خالف

پروانه ساختمامی

دستور تهیه نقشه

واحد نوسازی و ممیزی امالک:
به منظور دست یابی به درآمدهای قابل مالحظه حاصله از عوارض نوسازی و استفاده از ظرفیت های بالقوه این منبع درآمدی پیش
نیازهایی وجود دارد که مهمترین این پیش نیازها ایجاد بانک اطالعات امالک و مستغالت شهری است .با رویکرد دستیابی به منابع
پایدار درآمدی ،در اختیار داشتن اطالعات جامع شهرها و امکان دسترسی سریع به آمارهای اطالعاتی که لزوم انجام ممیزی شهرها
در چارچوب تشکیل بانک های اطالعات شهرها را به نحوی که پاسخگوی نیاز مدیران ،کارشناسان و واحدهای مختلف مؤدیان در
ابعاد مختلف باشد ،ضرورتی انکار ناپذیر است که خود بیانگر اهمیت ورود ب ه موضوع حاضر و اجرای ماده  2قانون نوسازی و عمران
شهری مصوب  1947/3/7به عنوان تکلیفی برای شهرداری ها جهت وصول عوارض است.
در حال حاضر شهرداری پرند عوارض موصوف را فقط از مالکینی که در سیستم شهرسازی دارای پرونده الکترونیکی بوده و به
دالیل مختلف به شهرداری مراجعه می کنند ،دریافت می نماید.
با توجه به اینکه این شهرداری از تاریخ  1932/3/1از سوی وزارت محترم کشور مشمول ماده  2قانون نوسازی و عمران شهری
مصوب  1947/3/7گردیده و از زمان یاد شده و با عنایت به حیات کوتاه و چند ساله شهر پرند تا اکنون مقدمه فعالیت اجرائی در
ا ین خصوص مستلزم آگاهی بخشی ،کادرسازی و آموزش های مختلف می باشد .که از سال  32موارد فوق الذکر فراهم گردید و از
سال  30به مرحله اجرا درآمد .در این راستا شهرداری پرند نیز با درک اهمیت این موضوع اقدام به شروع عملیات ممیزی امالک در
سطح شهر پرند در فازهای صفر ،یک و دو نموده است.
در راستای تحقق اهداف نوسازی چهار گام اجرایی به ترتیب اولویت طرح و ارائه می گردد.
 -1برداشت اطالعات (بر اساس فرم های همسان وزارت کشور) و تخصیص کد نوسازی به امالک
 -1-1تولید نقشه پایه جهت ممیزی
 -1-2تهیه فرم های همسان وزارت کشور
 -1-9تعیین محدوده های بلوک های شهری

 -1-4تعیین محدوده های عرصه و اعیان پالک ها
 -1-0ایجاد کد نوسازی برای هر پالک بر اساس نقشه موجود
 -1-6پر کردن فرم های ممیزی برای پالک های مسکونی ،تجاری و ...بر اساس فرمت همسان وزارت کشور
 -2انجام عملیات آماده سازی و ایجاد پایگاه جدید و ورود اطالعات در نرم افزار نوسازی
 -9لینک اطالعات بهنگام ممیزی به اطالعات سیستم شهرسازی و امالک
 -4محاسبه دقیق و صحیح عوارض مربوط به امالک و صدور و توزیع فیش نوسازی

دستاوردهای واحد ممیزی شهرداری پرند تاکنون:
 عقد قرارداد اجاره ساختمان جهت استقرار واحد ممیزی و درآمد نوسازی عقد قرارداد استقرار ،نصب سیستم و آموزش و امتیاز بهره برداری از نرم افزار نوسازی تجهیز ساختمان ممیزی و درآمد نوسازی به سیستم شبکه سرور و سیستم های رایانه ای برقراری لینک ارتباطی بین ساختمان مرکزی شهرداری با ساختمان ممیزی و درآمد نوسازی ارسال الیحه پیشنهادی شهرداری جهت برگزاری استعالم اخذ بها و معرفی پیمانکار واجد شرایط ممیزی خرید میز و صندلی و تجهیزات اداری و تمامی ابزار و مصالح و موارد مورد نیاز تهیه و آماده سازی نقشه راهنمای حوزه و بلوک بندی جهت کد گذاری امالک مطابق با عکس های هوایی و طرح جامع شهرجدید پرند و اصالح نام معابر بر روی نقشه های موجود
 برداشت اطالعات امالک فاز صفر و باغ ویالیی فاز یک و انجام ممیزی باغ ویالیی فاز 2بر اساس فرم های همسان وزارت کشور شناسایی معابر فاقد تابلوی شهرداری و امالک فاقد پالک آبی -بررسی وضع موجود فضای سبز

 جمع آوری اطالعات مربوط به تعداد درختان پیر و جوان موجود در داخل ملک و سطح معابر بلوک ها اصالح اضالع عرصه امالک وضع موجود با طرح جامع شهر اصالح نقشه پایه نسبت به تجمیع یا تفکیک بلوک ها شناسایی امالک مغایر با پروانه و پایانکار ساختمانی و مهیای زمینه برای ارجاع به کمیسیون ماده صد تهیه اطالعات دقیق و صحیح از وضعیت ساختمانهای موجود در شهر جمع آوری اطالعات جامع و بهنگام از محیط شهر بازبینی عرض معابر و بررسی سازه های ساختمانی مکاتبات الزم جهت افتتاح حساب خاص به نام درآمد قانون نوسازی و عمران شهری تکثیر جزوات آموزشی پروژه طرح ممیزی امالک جهت آشنایی پرسنل واحد ممیزی چاپ بنر اطالع رسانی شروع عملیات ممیزی امالک در سطح شهر جمع آوری اطالعات مربوط به تعداد خانوار و تعداد جمعیت ساکن در شهر اصالح نام معابر بر روی نقشه پایه -جمع آوری اطالعات تعداد آپارتمانهای مسکونی ،تجاری ،ملک های ویالیی ،زمین های بایر

كمیسیون ماده  0611اهرم قانونی شهرسازی
کمیسیون ماده  111وظیفه رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر را عهده دار بوده و در واقع
حافظ منافع شهر و نظم شهرسازی محسوب می شود.
رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه ،احداث بنای زائد بر تراکم مجاز ،تخلفات
مربوط به عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی ،بهداشتی و شهرسازی از جمله وظایف این کمیسیون به شمار می رود.

از دیگر مسئولیت های کمیسیون ماده  111شهرداری ها می توان به رسیدگی به تخلف نحوه استفاده از اماکن مسکونی به
استناد تبصره  24ماده  55قانون شهرداری ها اشاره کرد که طبق آن شهرداری مکلّف است در شهرهایی که نقشه جامع شهر
تهیه شده ،نوع استفاده از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید کند.
مراجعه به واحد شهرسازی و به دنبال آن ،بازدید کارشناس از محل مورد نظر ،ارسال گزارش تخلفات به کمیسیون ماده  111در
صورت داشتن تخلف احتمالی ،مراحل ابتدایی گردش کار کمیسیون ماده  111را تشکیل می دهد.
در صورت حضور مالک ،الیحه دفاعیه بدوی ،تنظیم و با ارائه مدارک دال بر مالکیت و غیره ،موضوع تخلف در اولین جلسه
کمیسیون ،مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .در صورتی که مالک حضور نداشته باشد ،طی ابالغیه ای تخلفات به مالک یا
ذینفع اعالم می شود و در صورت عدم ارائه الیحه دفاعیه و مدارک دال بر مالکیت و غیره از طرف مالک ،به پرونده پس از مهلت
 11روز در کمیسیون ،رسیدگی می شود.
چنانچه مالک به رأی صادره اعتراض داشته باشد ،ظرف مدت  11روز پس از ابالغ رأی ،می تواند شکایت خود را در کمیسیون
تجدید نظر مطرح کند تا پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد .رأی نهایی پس از تجدید نظر قطعی ،الزم االجراست و از سوی
واحد احکام شهرداری ،پیگیری و اجرا می شود.
اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده صد شهرداری ها شامل نمایندگان وزارت کشور ،شورای شهر ،دادگستری به همراه دبیر
کمیسیون ماده  111میباشد.
شرح کامل عملکرد کمیسیون ماده  111شهرداری پرند از ابتدای سال  69تاکنون در قالب جدول ارائه شده است.

سازمان حمل و نقل همگانی:
 .1انجام مذاکرات الزم جهت عقد قرارداد با شرکت های پیمانکار در خصوص اجرای طرح پارکبان در مبادی پر تردد شهری و
مقدمات الزم جهت اجرایی نمودن این طرح در سطح شهر
 .2اِعمال محدودیت تردد و یک طرفه نمودن برخی از خیابان های سطح شهر از جمله خیابان منتهی به بازار محلی ستاره
محدوده خیابان سرو 9
 .9تهیه طرح مسیر جایگزین جهت کمربندی جنوبی شهر به دلیل ریزش جاده و اعمال مسیر جایگزین از میدان استقالل و
هماهنگی با پلیس راهور به منظور مسدود نمودن میدان در ساعت های پر تردد.
 .4بازسازی چراغ های چشمک زن و هشدار دهنده سطح شهر
 .0مذاکره جهت نصب پل عابر پیاده در مسیر ورودی شهر و جنب درب ورودی دانشگاه آزاد اسالمی
 .6اجرای طرح خط کشی کلیه معابر سطح شهر و مسیرهای عبور عابر پیاده
 .7نصب تابلوهای راهنمایی هشدار دهنده و تابلو هدایت مسیر در خروجی شهر
 .8اصالح هندسی معابر پر خطر از جمله:
-

اصالح هندسی دور برگردان بلوار عالمه طباطبایی و بلوار امام خمینی (ره)

 اصالح هندسی دور برگردان انتهای بلوار شهدای شمالی .3ایمن سازی معابر پر خطر و تعوی

استوانه ای های جداکننده مسیر و نصب جداکننده های خطی و کاشن تانک ها در

مسیرهای پر خطر به تعداد  61مورد اصالح و ایمن سازی
 .11راه اندازی خط تاکسی شهرک آفتاب به راه آهن
 .11افتتاح پایانه میدان استقالل و انتقال کلیه خطوط داخلی مستقر در نقاط مختلف شهر به این پایانه
 .12نصب سرعت گیر آسفالتی در برخی نقاط حادثه خیز شهر

 .19پیگیری های الزم بمنظور اجرای طرح پایش تصویری و تخصیص اعتبار الزم در بودجه سال 36
 .14پیگیری اجرای طرح بلیط الکترونیکی و کارت شهروندی و انجام مقدمات الزم به منظور عقد قرارداد با شرکت سیمرغ تجارت
 .10برنامه ریزی بمنظور اجرای هر چه بهتر طرح ساماندهی ناوگان دیزلی و تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت و اشتغال جهت
مالکین و رانندگان این ناوگان
 .16ارائه طرح احداث پارکینگ به مساحت  11هزار متر مربع در مجاورت پایانه میدان امام خمینی (ره) و اخذ مجوزات الزم از
شورای شهر

حوزه فرهنگی و اجتماعی:
 -1برگزاری جشن میالد امیرالمومنین علی (ع) در مسجد جامع شهر پرند
 -2برگزاری همایش پیاده روی و کوهنوردی کارکنان شهرداری پرند
 -3برگزاری مراسم نورافشانی و جشن بزرگ نیمه شعبان
 -4نورافشانی مزار شهدای گمنام شهر به مناسبت نیمه شعبان
 -5برگزاری مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار انقالب اسالمی ایران در مسجد جامع پرند
 -9برگزاری دومین جشن حمایت از خانواده های زندانیان نیازمند در شهر پرند
 -7هماهنگی و همکاری جهت برگزاری مراسم معنوی شب احیاء ،در گلزار شهدای گمنام و مساجد شهر پرند

 -8برگزاری مراسم سوگواری شهادت امیر المؤمنین علی (ع) در نمازخانه شهرداری پرند
 -6انجام تمهیدات الزم جهت برگزاری باشکوه نماز عید فطر در شهر پرند
 -11برگزاری اجتماع بزرگ عمومی عفاف و حجاب

 -11برگزاری مراسم یادبود شبی با شهدا

 -12برگزاری مراسم تکریم و معارفه امام جمعه جدید شهر پرند
 -13برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه کرامت در شهر پرند
 -14برپایی ایستگاه نقاشی کودکان در همایش پیاده روی خانودگی
 -15تجلیل از خانواده های شهدا در حاشیه همایش پیاده روی خانوادگی
 -19برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه در شهرداری پرند به مناسبت روز خبرنگار

طراحی و گرافیست:
 -17طراحی و پیگیری چاپ و نصب بنرهای مناسبتی در مراسم و روزهای خاص (اعیاد ،وفات و شهادت ائمه و )...
 -18طراحی و فضاسازی جهت تبلیغات محیطی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در کلیه معابر و میادین سطح شهر
 -16برگزاری مراسم تجلیل از کارکنان جانباز شهرداری پرند در روز میالد حضرت اباالفضل (ع)

امور رسانه و سایت:
 -21تهیه خبر ،گزارش و مصاحبه از فعالیتهای سازمان به مناسبت های مختلف و درج در سایت شهرداری و ضبط برنامه های
خبری و مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی
 -21تهیه عکس و گزارش خبری از برگزاری همایش ها ،مراسمات ،جلسات ،عملکردهای خدماتی و عمرانی و سایر فعالیت های
واحدهای مختلف شهرداری پرند و درج آنها در سایت شهرداری
 -22ساماندهی و انتظام چرخه رسانه ای شهرداری پرند
 -23اطالع رسانی ،آگاه سازی ،رصد و تحلیل رسانه ای در حوزه شهروند و شهر

امور بانوان:
 -24برگزاری جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح های کمیته اشتغال و کارآفرینی با حضور اعضای کمیته
 -25برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک فدک
 -29برگزاری کارگاه آموزشی آسیب های ماهواره و فضای مجازی
 -27برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با اعتیاد
 -28برگزاری جشنواره آش ایرانی با حضور بانوان هنرمند شهر پرند در بوستان فدک
 -26برگزاری مراسم تجلیل از دختران شاغل در شهرداری به مناسبت خجسته میالد حضرت فاطمه معصومه (س)
 -31تجلیل از خانم سهیال لطفی به دلیل کسب مقام سوم مسابقات آمادگی جسمانی بانوان کارمند شهرستان رباط کریم

امور ورزشی:
 برگزاری همایش پیاده روی و مسابقات ورزشی برای شهروندانامور ورزش شهرداری به منظور تقویت روحیه ،ایجاد انگیزه و رقابت سالم و انگیزشی در شهروندان در همه مقاطع سنی ،اقدام به
برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های گوناگون و همایش های ادواری پیاده روی خانوادگی کرده است.
 مسابقه جایزه بزرگ تنیس روی میز برای عموم عالقه مندان در همه رده های سنی مسابقا ت تیراندازی جام رمضان در همه رده های سنی ویژه آقایان و بانوان در دو کالس تفنگ و تپانچه باد -راه اندازی ایستگاه های ورزش صبحگاهی در  4نقطه از شهر پرند (پارک فدک ( دو ایستگاه)  ،بوستان بهشت و پارک بانو)

امکانات ورزشی و تفریحی برای همکاران
امور ورزش شهرداری به منظور عمل به وظایف سازمانی خود ،همچنین تقویت روحیه و باال بردن مهارت های ورزشی همکاران،
اقدام به فراهم نمودن امکانات ورزشی باشگاه های سطح شهر برای استفاده همکاران با شرایط ویژه کرده است.
 استفاده از باشگاه های بدنسازی و آمادگی جسمانی ،استفاده از استخر ،مجموعه ورزشی کارتینگ ،باشگاه تیراندازی ،دوچرخه و ...بصورت رایگان و یا با تخفیف هایی تا پنجاه درصد برای همکاران خانم و آقا

