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تبلور خدمات و اقدامات جهادی شهرداری پرند در  6ماه اول سال  3179با محوریت خدمتگذاری و تحقق حقوق شهروندی

در شش سالی که از تأسیس شهرداری شهر پرند می گذرد علیرغم همه مشکالتی که تاکنون داشته به خصوص سیستم مدیریت
دوگانه بین شهرداری و شرکت عمران پرند ،شاهد پیشرفت روزافزونی از این مجموعه در راستای تحقق اهداف مدیریتی و شهری می
باشیم.
برخورداری از مزیت هایی نظیر نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،احداث نمایشگاه بین المللی پرند در آینده نزدیک،
مجموعه ورزشی  -تفریحی کارتینگ و بزرگترین پروژه تفریحی  -ورزشی و گردشگری  -اقامتی خاورمیانه بنام سرزمین ایرانیان واقع
در جنوب پرند ،دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور ،ناحیه صنعتی با  044کارخانه فعال ،به این شهر شخصیت متمایزی بخشیده و
موقعیت جغرافیایی خاصی برای آینده آن تدارک دیده است .در طراحی شهر پرند سعی شده ،جاذبه های طبیعی و منطقه ای به
خوبی در کنار هم ،شهری جدید خلق نمایند .شهری که می تواند ساختار منطقه را تغییر داده و به عنوان میزبانی قوی خوش
آمدگوی مسافران ورودی به کالن شهر تهران قلمداد گردد .با توجه به این ویژگی های منحصر بفرد است که شهر جدید پرند را می
توان به عنوان یکی از بهترین شهرهای ساخته شده در دهه های اخیر قلمداد نمود.

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  2222متر مکعبی در بوستان شهدای گمنام شهر پرند با پیشرفت  02درصدی
پروژۀ احداث مخزن  0444متر 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  77پیش 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  0544متر 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.

 -0اجرای 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.
 -12اجرای 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  044میلیون 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.

 -10ادامه 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.

 -22اجرای 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.

شاخص رتین فعالیت اهی سازمان حمل و نقل هم گانی
 -1نصب دکل های ارتفاع نما در ورودی جاده قدیم شهر پرند
در راستای کاهش میزان تصادفات جاده ای و نیز افزایش درصد ایمنی جاده ها و به منظور جلوگیری از برخورد ماشین های سنگین
و حمل کننده تجهزات ترافیکی با پل روگذر ،طرح نصب دکل های ارتفاع نما در ورودی جاده قدیم شهر پرند اجرا شد.
در این پروژه تابلوی هشدار دهنده حداکثر ارتفاع نیز در این مکان نصب شده است.
ارتفاع سنج ،گویایِ حداکثر ارتفاع وسیله نقلیه ای است که می تواند از جاده قدیم شهر پرند عبور کند.
الزم به ذکر است که استمرار اقدامات مهندسی و بکارگیری تجهیزات به روز در زمینه تسریع و تسهیل عبور و مرور در شهر از
الزامات سازمان حمل و نقل است که شهرداری پرند در همین راستا گام بر می دارد.

 -2نصب اِلمان های ایمنی ترافیک در تقاطع های حادثه خیز شهر پرند
طرح نصب اِلمان های ایمنی ترافیک از جمله بشکه های ترافیکی ،استوانه های ترافیکی و کاشن تانک ها در تقاطع های حادثه خیز
شهر پرند عملیاتی شد.
نصب ،ترمیم و بازسازی اِلمان های مذکور به صورت منظم در تمام نقاط پرخطر و پرتردد شهر توسط کارشناسان حمل و نقل در
دستور کار قرار گرفت.
این طرح شامل بررسی نقاط حادثه خیز و رفع آن از طریق نصب تجهیزات مختلف ترافیکی مانند :خط کشی ،تابلو ،بشکه ضربه گیر،
گاردریل و  ...بود و در زمان اجرای این طرح ترمیم و تعویض کلیه تجهیزات ترافیکی که به هر دلیل آسیب دیده و یا فرسوده بودند،
نیز صورت گرفت.

 -3اجرای عملیات بهسازی و تعمیر پل نشانگر ورودی جاده قدیم
با هدف ارتقای کیفی ابنیه فنی و توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه در فعالیت های نگهداری پل نشانگر ورودی جاده قدیم که دچار
آسیب شده بود ،عملیات تعمیر آن در کوتاهترین زمان به همت سازمان حمل و نقل شهرداری پرند صورت گرفت.

 -4افتتاح خط تاکسی پرند – کرج

با اختصاص  55عدد تاکسی و مبلغ کرایه  0444تومان ،خط تاکسی پرند تا پایانه محمدشهر کرج با حضور مسئولین شهرداری و
شورای اسالمی شهر پرند در پایانه میدان استقالل افتتاح شد.

 -5اجرای اقدامات اولیه جهت افتتاح خط تاکسی پرند به نسیم شهر
خط تاکسی پرند به نسیم شهر به زودی افتتاح خواهد شد.
مهندس محمدی سرپرست شهرداری پرند از افتتاح خط تاکسی پرند به نسیم شهر در پایانه میدان استقالل خبر داد و گفت :شهرداری
پرند عملیات پخش ترانشه های آسفالت در مسیر بین دو پایانه را در دستور کار خود قرار داده و به زودی مقدمات راه اندازی و افتتاح
این خط تاکسی انجام خواهد شد.
سرپرست شهرداری پرند با تأکید بر اینکه حدود  34دستگاه تاکسی جهت افتتاح این خط در نظر گفته شده است ،خاطرنشان کرد :با
توجه به موقعیت جغرافیایی شهر پرند و نزدیک بودن فاصله زمانی با نسیم شهر و نیز جهت سهولت تردد شهروندان ،این ایستگاه
تاکسی به زودی افتتاح می شود.

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.

 -0تعمیر 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.

 -12اجرای 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.

 واحد مدیریت پسماند:
 -1اجرای طرح آموزش پسماند در مدارس ،آموزشگاه ها و فرهنگسراهای شهر پرند
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.

 -2عملیات پاکسازی محوطه فضای سبز مسجد امام حسن (ع) توسط کودکان عضو مهد قرآن مسجد امام حسن (ع)
با هماهنگی مدیریت پسماند شهرداری پرند ،کودکان عضو مهد قرآن مسجد امام حسن (ع) در اقدامی زیبا و در هفته جهانی محیط
زیست دست به پاکسازی فضای سبز محوطه مسجد امام حسن (ع) نمودند.

 -3عملیات پاکسازی کوه های تخت رستم به همت گروه کوهنوردی بانوان شهر پرند
محوطۀ کوه های تخت رستم توسط گروه کوهنوردی بانوان شهر پرند پاکسازی شد.
گروه کوهنوردی بانوان شهر پرند با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست ،محوطه اطراف کوه های تخت رستم را از هر نوع
نخاله ای پاکسازی کردند.
در این عملیات که با حضور بانوان کوهنورد و نیز برخی از نونهاالن اجرا شد ،مقدار قابل توجهی زباله از محوطه کوهستانی تخت
رستم جمع آوری شد.

 -4توزیع 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.

 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  0شهر 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 537
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 537
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  54هکتاری 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  0ماه 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.

 واحد خدمات شهری:
 -1اجرای 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.

 -2اجرای 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  05ماه 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.

 -3اجرای 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.

 -4اجرای عملیات تعویض و نصب دریچه فلزی در خیابان های آزالیا و رامند
واحد  537معاونت 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.

 -5جمع 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.

 -6اجرای 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.

 -7برگزاری 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.

 -8اجرای 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.

 -0اجرای 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.

 -12اجرای 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  54برابر پساب فاضالب شهری موجب آلودگی محیط زیست می شود.

 -11اجرای 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.

 -12جمع 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.
 -13تعمیر و بازسازی دریچه فلزی در خیابان رامند

با تماس شهروندان با سامانه  537شهرداری 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

شاخص رتین فعالیت اهی معاونت فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
 -1تعویض و تعمیر تابلوی شهدا در ورودی شهر
تابلوی شهدای شهر پرند در ورودی این شهر ،به همت حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند تعویض و تعمیر شد.
با توجه به فرسودگی تابلو قبلی در اثر نفوذ آب و تابش نور آفتاب و همچنین به منظور زیباسازی منظر شهری ،شهرداری پرند اقدام
به ساخت و نصب تابلوی جدید شهدای شهر نمود.
این تابلو از نوع فلزی و از جنس کامپوزیت و چلنیوم در ابعاد  3در  7متری تهیه شده که پس از بررسی های مقدماتی و در نهایت
اخذ مجوز از شورای اسالمی شهر در ورودی شهر پرند نصب شد.

 -2نصب داربست در محوطه داخلی مصلی نماز جمعه شهر پرند جهت رفاه حال نمازگزاران
با توجه به گرم شدن هوا و حضور گسترده مردم در نماز سیاسی – عبادی جمعه و نیز جهت تأمین رفاه حال نمازگزاران ،به همت
حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند در محوطه داخلی مصلی نماز جمعه پرند داربست نصب شد.
این اقدام با توجه به محدودیت فضای مصلی و نیز استقبال خوب شهروندان به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان در دستور کار
شهرداری پرند قرار گرفت و در حال حاضر محوطه داخلی مصلی پذیرای نمازگزاران بیشتری می باشد.

 -3برگزاری جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی (ره) در محل پایگاه مقاومت بسیج شهید امیری فر
شهر پرند
جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی (ره) با حضور مسئولین انتظامی و بسیج شهر پرند ،رئیس پلیس راهور،
سرپرست فرهنگی و اجتماعی شهرداری و سرپرست سازمان حمل و نقل در محل پایگاه مقاومت بسیج شهید امیری فر شهر پرند
برگزار شد.
در این جلسه درباره نحوه برگزاری مراسم ،شرح وظایف هر یک از ارگان های شهر و برنامه های اعزام کاروان از شهر پرند جهت
شرکت در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به حرم امام راحل تصمیم گرفته شد .همچنین مقرر شد تا تعداد  05اتوبوس در
نقاط مختلف شهر جهت انتقال زائران به حرم مطهر امام خمینی (ره) استقرار یابند.

 -4اجرای تست اندازه گیری سالمت ریه در هفته مبارزه با دخانیات در بین کارکنان شهرداری پرند
با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم و به همت واحد سالمت شهرداری پرند ،تست اندازه گیری سالمت ریه به
مناسبت هفته مبارزه با دخانیات در میان کارکنان شهرداری پرند انجام شد.
در این برنامه نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم با اشاره به مضرات استعمال سیگار و قلیان ،اظهار کرد:
بیماری های قلبی ریوی ،سرطان ،بیماری های عفونی ،کاهش طول عمر و ده ها بیماری دیگر نتیجه استعمال دخانیات است.
در پایان این برنامه با استفاده از دستگاه اسپیرومتر سالمت ریه کارکنان شهرداری پرند اندازه گیری شد.

 -5اعزام کاروان زائران امام خمینی (ره) در بیست و نهمین سالروز ارتحال بنیانگذار انقالب اسالمی
همزمان با بیست و نهمین سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره) ظهر روز دوشنبه  50خرداد ماه
کاروان زائران به سمت مرقد شریف امام اعزام شدند.
با همکاری سازمان حمل و نقل شهرداری پرند  05اتوبوس جهت انتقال شهروندان به مرقد امام خمینی (ره) اختصاص داده شد.

 -6حضور حماسی و باشکوه مردم و مسئولین شهر پرند در راهپیمایی روز جهانی قدس
همزمان با روز جهانی قدس ،مردم و مسئولین شهر پرند با حضور پر شور خود بار دیگر در حمایت از مسلمانان مظلوم فلسطین و
برائت از آمریکای جهانخوار به پا خواستند.
صبح روز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و همزمان با سراسر کشور ،مردم روزه دار پرند با در دست داشتن پرچم های «مرگ بر
اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» با سیاست های رژیم اشغالگر قدس در منطقه مخالفت کردند و خواستار نابودی رژیم صهیونیستی
شدند.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی امام جمعه پرند و سخنران این مراسم با بیان اینکه چهره خبیث صهیونیستها برای
همه آشکار شده است ،اذعان نمود :امروز جنایتهای این رژیم اشغالگر برای همه دنیا ثابت شده است.
وی در ادامه تأکید کرد :انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس از شیطنت های خبیثانه ی آمریکاست اما دشمنان اسالم بدانند
که قدس پایتخت همیشگی فلسطین است.
بر اساس این گزارش ،در پایان این مراسم قطعنامه راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس قرائت شد.

 -7اجرای طرح تعویض و جمع آوری پرچم های مشکی در میدان بصیرت و ورودی شهر

با اتمام ایام سوگواری موالی متقیان و نیز شب های قدر ،پرچم های مشکی نصب شده در میدان بصیرت و ورودی شهر پرند به
همت حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند تعویض و جمع آوری شد.
نیروهای فرهنگی و عوامل اجرایی شهرداری پرند با تعویض و جمع آوری پرچم های عزا در سطح شهر به استقبال عید سعید فطر
رفتند.
این اقدام با هدف تغییر چهره شهر به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر در قالب تعویـض پرچم های سیاه در سطح شهر و
همچنین تعویض پرچم عزا در میدان بصیرت انجام شد.

 -8برگزاری جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مراسم نماز عید سعید فطر در دفتر معاونت فرهنگی شهرداری پرند
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد برگزاری مراسم نماز عید سعید فطر با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی ،معاون خدمات شهری،
مسئول امور شهری ،مسئول فضای سبز ،مسئول آتش نشانی و مسئول تأسیسات شهرداری پرند برگزار شد.
با توجه به نزدیک شدن پایان ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن عید سعید فطر ،جلسه هماهنگی و برنامه ریزی نماز عید سعید فطر
در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند و با حضور مسئولین و معاونین خدمات شهری ،امور شهری ،آتش نشانی و
تأسیسات برگزار شد.
مهندس آقاجانلو سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند با اشاره به اهمیت سهولت حضور مردم در نماز عید سعید
فطر خواستار سرویس دهی نمازگزاران جهت برگزاری هر چه با شکوه تر نماز این عید فرخنده شد.

 -0برگزاری باشکوه نماز عید سعید فطر با حضور گسترده مردم و مسئولین شهر پرند
مردم مؤمن و شریف پرند بار دیگر با حضور گسترده خود در نماز عید سعید فطر ،جلوه ای از ایمان ،یکدلی و یکپارچگی خود را به
نمایش گذاشتند.
همزمان با اولین صبح از ماه شوال و عید سعید فطر ،مراسم اقامه نماز عید فطر به امامت حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده
پاشاکی و با حضور باشکوه مسئولین و مردم شریف پرند برگزار شد.

 -12برگزاری جلسه آموزش آشنایی با مخاطرات مصرف مواد مخدر در شهرداری پرند
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر ،جلسه ای با موضوع آشنایی با مخاطرات مصرف مواد مخدر به همت معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم و مرکز بهداشت شهر پرند و با حضور کارکنان
شهرداری در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن برگزار شد.
در این جلسه به موضوع مخاطرات و آسیب های مواد مخدر بر روی گروه نوجوانان ،تأثیر رفتارهای والدین بر فرزندان ،الگوبرداری
غلط از گروه هم ساالن به دلیل عدم رشد اعتماد نفس فرد در خانواده و نیز عدم آموزش صحیحِ قدرتِ « نه» گفتن پرداخته شد.

فراهانی روانشناس شبکه بهداشت و درمان رباط کریم با اشاره به اینکه نوجوانی مرحله ای بحرانی است ،اظهار کرد :اگر کودک به
سالمتی از این مرحله عبور کند ،آینده مطمئن تری برای خود رقم خواهد زد .این در حالی است که متأسفانه جامعه با گسترش
روزافزون وسوسه های خانمان برانداز از جمله مواد مخدر صنعتی و سنتی مواجه است و بدون شک نوجوانان ،یکی از مهمترین
جوامع هدف این پدیده شوم هستند.

 -11اجرای طرح «جمع آوری ته سیگار» در بوستان فدک
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر ،طرح « جمع آوری ته سیگار» به همت حوزه فرهنگی و اجتماعی و واحد مدیریت پسماند
شهرداری پرند و با همکاری فعاالن محیط زیست و مشارکت شهروندان در بوستان فدک اجرا شد.
با استقبال خوب شهروندان و کودکان حاضر در پارک فدک ،طرح پاکسازی و جمع آوری ته سیگارهای رها شده در طبیعت ،اجرا
گردید.
در این برنامه که در راستای تحقق شعار پارک های بدون دخانیات و با هدف ساختن شهری سالم و هوایی پاک برگزار شد ،پس از
جمع آوری ته سیگارهای موجود در فضای پارک فدک ،با اهدا کتاب و پذیرایی ،از شرکت کنندگان تقدیر به عمل آمد.

 -12تجلیل شهردار و اعضای شورای شهر پرند از رئیس دادگستری و دادستان رباط کریم و رئیس دادسرا و قضات پرند در
روز قوه قضائیه
به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تجلیل و تقدیر از فعاالن و تالشگران این عرصه ،سید کاظم میری آشتیانی به همراه
اعضای شورای اسالمی شهر پرند ضمن دیدار با حجت االسالم و المسلمین رشیدزاده رئیس دادگستری رباط کریم ،حجت االسالم و
المسلمین قاسم پور دادستان رباط کریم و آقای موسوی رئیس دادسرای ناحیه پرند و سایر قضات شهر ،از زحمات و تالشهای
مجموعه دادگستری و دادسرای شهرستان رباط کریم و شهر پرند قدردانی کرد.
در این دیدار شهردار پرند ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه به مسئولین دادگستری و قضات ،اظهار داشت :کار قضاوت
امری بسیار مهم است و جایگاه قضات با توجه به اهمیت نقش آنها در سرنوشت افراد و به طبع آن کل جامعه جایگاه ویژه ایی است.

 -13برپایی نمایشگاه عکس و کاریکاتور با موضوع آشنایی با آسیب های مواد مخدر و کنترل خشم در شهرداری پرند
نمایشگاه عکس و کاریکاتور با موضوع آشنایی با آسیب های مواد مخدر و کنترل خشم به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی
شهرداری پرند و با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان رباط کریم و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رباط
کریم در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن شهرداری برپا شد.

ترویج مصرف مواد مخدر در بین جوانان از توطئه های دشمنان است و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان با تدوین
برنامه ها و برپایی نمایشگاه ها و همایش ها در طول سال ،فرهنگ سازی جهت مبارزه و پیشگیری با این پدیده شوم را در دستور
کار خود قرار داد.

 -14مراسم کلنگ زنی دو پروژه مهم عمرانی با حضور مدیران و مسئولین شهر پرند
کلنگِ دو پروژه عمرانی ایستگاه شماره  0آتش نشانی پرند و سالن چند منظوره با حضور نماینده مجلس ،فرماندار ،امام جمعه،
شهردار ،اعضای شورای شهر و سایر مسئولین و مدیران شهری در تاریخ  50تیر  ،77بر زمین زده شد.
پروژه ایستگاه شماره دو آتش نشانی پرند در ورودی بوستان شهدای گمنام و نیز پروژه احداث سالن چند منظوره ورزشی و تفریحی
در فاز صفر پرند از مهمترین پروژه های عمرانی هستند که شهردار پرند در آغاز فعالیت خود در این شهرداری وعده آن را داده بود.

 -15برگزاری باشکوه مراسم دسته عزاداری به مناسبت شهادت جعفر بن محمد امام صادق (ع) در شهر پرند
همزمان با سالروز شهادت جانسوز پرچمدار مذهب شیعه ،امام جعفر صادق (ع) ،مردم مؤمن و شریف پرند با راه اندازی دسته سینه زنی
و عزاداری ،در سوگ ششمین امام مظلوم خود گریستند.
در این مراسم که با حضور گسترده و باشکوه مسئولین ،اعضای شورای شهر ،روحانیون و جمع کثیری از شهروندان برگزار شد ،از مقابل
دفتر امام جمعه به سمت مسجد جامع امام علی (ع) سینه زنی کرده و در روز شهادت صادق آل عبا (ع) اشک ماتم ریختند.

 -16برگزاری اولین همایش بانوان آرایشگر شهر پرند با موضوع چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان
اولین همایش بانوان آرایشگر شهر پرند با موضوع برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان و با همکاری شورای شهر ،شهرداری و حوزه مقاومت
 304بصیرت در سالن همایش دانشگاه آزاد پرند برگزار شد.
در این همایش سرکار خانم دکتر سعیدی با اشاره به راه های ایجاد ارتباط مؤثر با مخاطبان ،بر لزومِ رعایت حریم خصوصی افراد تأکید
کرد و گفت :الزمۀ داشتن ارتباط مؤثر با مخاطب رعایت حریم خصوصی افراد است و باید فراموش نکنیم که این حریم قابل احترام بوده
و خطوط قرمز زندگی هر شخصی را نشان می دهد.
در پایان این همایش ،به بانوان برتر در زمینه آرایشگری هدایایی تقدیم شد.

 -57برگزاری آئین افتتاحیه هیئات فوتبال شهر پرند
آئین افتتاحیه هیأت فوتبال شهر پرند با حضور حجت االسالم پاشاکی امام جمعه پرند ،حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان
رباط کریم ،تیمورپور رئیس هیأت فوتبال شهرستان رباط کریم و سایر مسئولین شهر و فعالین عرصه ورزشی برگزار شد.

در این آئین ،صیاد شرافت پور به عنوان رئیس هیأت فوتبال شهر پرند انتخاب شد.
صیاد شرافت پور با اشاره به کمبود سرانه های ورزشی در شهر پرند تصریح کرد :شهر پرند نیازمند توجه بیشتر مسئولین جهت ایجاد
و توسعه سرانه های ورزشی است.

 -18برگزاری نمایشگاه عرضه صنایع دستی و محصوالت حجاب در مسجد جامع امام علی (ع)
اولین رویداد بزرگ دختران شهر پرند در راستای حمایت از کاالی ایرانی و با عرضه صنایع دستی و محصوالت حجاب در مسجد جامع
شهر پرند به همت شهرداری پرند و با همکاری سپاه پاسداران شهرستان رباط کریم برگزار شد.
این نمایشگاه که به مناسبت هفته عفاف و حجاب برپا شده است ،شامل  55غرفه جهت عرضه صنایع دستی و محصوالت حجاب است.
حسین کسمرادی سخنگو و رئیس کمیسیون نظارت ،حقوقی و ورزش و جوانان شورای اسالمی شهر ،مهندس آقاجانلو سرپرست حوزه
فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند ،خانم خنجری مجری شبکه سوم سیما ،فرمانده حوزه  304بصیرت و اعضای حوزه و جمعی از
شهروندان از این نمایشگاه بازدید کردند.
این نمایشگاه که با هدف معرفی صنایع دستی و به منظور حمایت از کاالی ایرانی برپا شد ،تا  00تیر ماه برای بازدید عالقه مندان دایر
بود.

 -10برپایی ایستگاه صلواتی در بزرگداشت دومین سالروز آسمانی شدنِ شهید آتش نشان پرندی ،علی قانع
در بزرگداشت دومین سالروز آسمانی شدنِ شهید آتش نشان پرندی ،علی قانع ،ایستگاه صلواتی در مقابل ایستگاه آتش نشانی پرند و با
حضور خانواده معظم آن شهید واالمقام و همکارانش برپا شد.
در راستای تکریم مقام واالی شهدا باالخص شهدای آتش نشان و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و واحد آتش نشانی شهرداری
پرند ،در دومین سالروز شهادت شهید آتش نشان ،علی قانع ایستگاه صلواتی در مقابل ایستگاه آتش نشانی پرند برپا شد.
گفتنی است که این شهید بزرگوار در بامداد روز جمعه  05تیر ماه  5375در هنگام عملیات خاموش کردن آتش سوزی یک واحد
مسکونی در زیرزمین ساختمان چهار طبقه مسکونی در محله جنت آباد دچار آسیب دیدگی شده و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

 -22برگزاری اولین یادواره شهدای عملیات مرصاد در مسجد جامع امام علی (ع)
اولین یادواره سالروز شهدای عملیات مرصاد با سخنرانی حجت االسالم عبداهلل زاده پاشاکی و با حضور فرماندار رباط کریم ،مهندس
ساداتی ،اعضای شورای شهر و سرپرست حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند و جمعی از روحانیون و شهروندان گرامی در مسجد
جامع امام علی (ع) برگزار شد.
این مراسم با حضور خانوادههای معزز شهدا ،جانبازان ،ایثارگران و عموم مردم ،همراه با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین عبداهلل
زاده پاشاکی امام جمعه پرند ،روایتگری آقای احمدیان و مداحی مداحان اهل بیت (ع) همراه بود.

امام جمعه پرند در این مراسم با تأکید بر اینکه امروز منفورترین افراد همان منافقین هستند ،اظهار داشت :دشمنان هر روز فتنه ها و
دشمنی هایشان را شدت می بخشند و می خواهند بین مردم و نظام و ارکان مختلف انقالب شکاف بیندازند .باید همه بیدار و مراقب
باشیم.

 -21برگزاری مسابقات قوی ترین مردان ایران در بوستان بانو شهر پرند
مسابقات قوی ترین مردان ایران با حضور  544شرکت کننده در وزن های  + 545و  -545در روزهای  05و  00مرداد ماه در بوستان
بانو برگزار شد.
در این مسابقات که با حضور دکتر نوروزی نماینده مجلس ،حسین کسمرادی رئیس کمیسیون نظارت ،حقوقی و ورزش و جوانان ،خانم
مرادپور رئیس کمیسیون سالمت و بانوان ،مهندس آقاجانلو سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی و برخی از مسئولین برگزار شد ،علی
شکری در وزن  – 545کیلو و علی نوکانی  +545نفرات اول این مسابقات شدند .در پایان این مسابقات از نفرات برگزیده تجلیل به
عمل آمد و جوایزی اهدا شد.

 -22برگزاری مراسم تجلیل از آزادگانِ گرانقدر شهر پرند پس از اقامه نماز سیاسی عبادی جمعه
همزمان با سالروز آزادی اسرای هشت سال دفاع مقدس در  00مرداد ماه ،پس از اقامه نماز سیاسی عبادی جمعه و با حضور حجت
االسالم پاشاکی ،مهندس محمدی سرپرست شهرداری پرند ،حسین کسمرادی و مسئولین انتظامی شهر ،از دو تن از آزادگان سرفراز
شهر پرند تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم که به همت امور ایثارگران و معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد ،از آقای دارابی با سابقه  54سال اسارت و آقای
جمشیدی با سابقه  0سال و نیم اسارت تجلیل به عمل آمده و از زحمات صبورانه آنان در راه اسالم و انقالب قدردانی شد.

 -23برگزاری جلسه پرسش و پاسخ مردم و مسئولین شهر پرند در مسجد امام حسین (ع)
جلسه پرسش و پاسخ مردم و مسئولین شهر پرند با حضور دکتر نوروزی نماینده مجلس ،امام جمعه ،سرپرست شهرداری ،برخی از
اعضای شورا و رؤسای ادارات خدمات رسان شهر پرند و شهرستان رباط کریم و با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت عمران پرند در
مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.
در این جلسه که بعد از اقامه نماز مغرب و عشا و با حضور مسئولین و جمعی از شهروندان برگزار شد ،دکتر نوروزی نماینده مردم
شهرستان های رباط کریم و گلستان در مجلس شورای اسالمی از مسئولین خواست تا هر چه بیشتر نسبت به حل مشکالت مردم قدم
بردارند و تمام سعی و تالش خود را در جهت رفاه حال مردم و عمران و آبادانی شهر پرند انجام دهند.
در این جلسه مردم مسائل و مشکالت خود را بصورت کتبی و شفاهی بطور مستقیم با مسئولین در میان گذاشته و پاسخ های الزم را از
مسئولین مربوطه دریافت نمودند.

 -24برگزاری مراسم باشکوه قرائت دعای پر فیض عرفه در مزار شهدای گمنام شهر پرند
همزمان با فرا رسیدن روز عرفه ،روز دعا و نیایش و بخشش الهی ،مراسم قرائت دعای پر فیض عرفه با حضور حجت االسالم و المسلمین
عبداهلل زاده پاشاکی و دلدادگان و شیفتگان والیت در مزار شهدای گمنام پرند برگزار شد.
مردم پرند در روز عرفه با حضور در جوار نورانی شهدای گمنام این شهر ،همنوا با دعای عرفه حضرت سید الشهداء (ع) به نیایش
پرداختند.
این مراسم با حضور حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی امام جمعه محترم ،مسئولین ،روحانیون و شهروندان مؤمن و
والیتمدار همراه با نوحه خوانی در رثای سید و ساالر شهیدان حضرت امام حسین (ع) برگزار شد.

 -25برگزاری مراسم افتتاحیه نمایشگاه غدیر تا ظهور در پارک فدک
آئین افتتاح نمایشگاه فرهنگی «غدیر تا ظهور» در بوستان فدک و همزمان با شب عید سعید قربان با حضور حجت االسالم و المسلمین
حسن نوروزی ،حجت االسالم پاشاکی ،مهندس آقاجانلو ،حسین کسمرادی و جمعی از شهروندان در بوستان فدک برگزار شد.
در این نمایشگاه که با هدف تجلیل از واقعه غدیر ،ترویج فرهنگ علوی و آشنایی با وظایف منتظران و نیز فتنه های آخر الزمان برپا
شد ،جلوه هایی از واقعه غدیر را ترسیم نمودند.

 -26اقامه نماز عید سعید قربان با حضور پرشور مردم پرند در مسجد جامع امام علی (ع)
نماز عید سعید قربان به امامت حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی خطیب توانای نماز جمعه همزمان با سراسر ایران اسالمی
در مصالی نماز جمعه پرند و با حضور پرشور و باشکوه مردم و مسئولین در مسجد جامع امام علی (ع) برگزار شد.
دربهای مصلی شهر پرند بعد از اقامه نماز صبح به روی نمازگزاران باز شد و از همان ساعات آغازین شاهد حضور گرم مردم برای
شرکت در نماز عید سعید قربان بودیم.

 -27برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی و دومین جشنواره اقوام ایرانی در شهر پرند
دومین جشنواره اقوام ایرانی همزمان با هفته دولت در شهر جدید پرند آغاز به کار کرد.
در این جشنواره برنامه هایی همچون اجرای زنده موسیقی محلی ،نمایشگاه هنرها و صنایع دستی ،سوغات و هدایای اقوام مختلف
ایرانی برگزار شد .این نمایشگاه سوم شهریور ماه در ضلع جنوبی میدان استقالل افتتاح شد.

 -28برگزاری جشن باشکوه غدیر در بوستان فدک با حضور مسئولین و مردم والیتمدار پرند

 -20برگزاری دوره آموزشی شهید مصطفی صدرزاده در شهرداری پرند
 -32کسب مقام اول مسابقات چهارجانبه فشافویه توسط تیم والیبال بانوان شهرداری پرند
تیم والیبال بانوان شهرداری پرند به مربیگری خانم ابراهیم پور موفق شد مقام اول مسابقات چهارجانبه فشافویه را کسب کند.
مراسم تجلیل و اهدا لوح تقدیر با حضور سرکار خانم مرادپور رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان شورای اسالمی شهر و مهندس
آقاجانلو سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند در سالن الغدیر برگزار شد.
 -31سیاهپوش نمودن میادین شهر پرند در استقبال از ماه محرم
مطابق برنامه هر سال شهرداری پرند در سیاه پوش نمودن میادین سطح شهر ،امسال نیز این برنامه به همت معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری پرند اجرا شد.

 -32اهتزاز پرچم عزای سید و ساالر شهیدان در میدان بصیرت شهر پرند
مراسم اهتزاز پرچم عزای حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) همزمان با فرا رسیدن شب اول ماه محرم با حضور مهندس محمدی
سرپرست شهرداری پرند ،حسین کسمرادی رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر ،مهندس آقاجانلو سرپرست معاونت
فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند ،روحانیون ،مسئولین هیآت مذهبی و دلدادگان و شیفتگان حسینی در میدان بصیرت شهر پرند
برگزار شد.
در این مراسم که با دمامه زنی ،نوحه خوانی و مداحی در رثای سید و ساالر شهیدان همراه بود ،پرچم عزای حسینی در میدان
بصیرت به اهتزاز در آمد و عزاداران آن حضرت در عظمتِ مصیبتش گریستند.
 -33برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا در دهه اول ماه محرم در شهرداری پرند
مطابق برنامۀ هر سال ،در دهه اول ماه محرم مراسم قرائت زیارت پر فیض زیارت عاشورا در نمازخانه شهرداری پرند برگزار شد.
با آغاز اولین روز از ماه محرم الحرام و ماه سوگواری اباعبداهلل الحسین (ع) ،مراسم قرائت زیارت عاشورا همراه با نوحه خوانی و
مداحی و با حضور مسئولین و کارکنان شهرداری پرند برگزار شد.
این مراسم پر فیض در دهه اول محرم از ساعت  7:34صبح با مدیحه سرایی و نوحه خوانی توسط ذاکران اهل بیت برگزار شد و در
پایان مراسم سوگواری نیز از شرکت کنندگان با صبحانه پذیرایی شد.
 -34برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در مصلی نماز جمعه شهر پرند

همزمان با سراسر کشور ،در اولین جمعه ماه محرم همایش شیرخوارگان حسینی با حضور گسترده دلدادگان و شیفتگان حضرت علی
اصغر (ع) در مسجد جامع امام علی (ع) شهر پرند برگزار شد.

در این مراسم که با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی و با نوحه خوانی مداح اهل بیت (ع) محمد سامانی
برگزار شد ،مادران زیادی نوزادان شیرخوار خود را به یاد مظلومیت شهید شش ماهۀ کربال حضرت علی اصغر (ع) روی دستان خود
گرفته و در غم جانگداز اباعبداهلل (ع) و نحوه شهادت مظلومانه کوچک ترین سرباز امام حسین (ع) اشک ماتم ریختند و به ندبه و
سینه زنی پرداختند.

 -35برگزاری مراسم تشییع پیکر جانباز شهید «فرشید افشار فرد»
پیکر پاک جانبازِ شیمیاییِ دفاع مقدس و فرمانده سرافرازِ بسیجی ،شهید "فرشید افشار فرد" صبح روز  00شهریور ماه  77از بوستان
فدک تا میدان استقالل روی دستان مردم شریف و انقالبی پرند تشییع شد.
در این مراسم که با حضور باشکوه مردم ،روحانیون ،مسئولین انتظامی ،مسئولین شهری و خانواده های معظم شهدا برگزار شد ،حجت
االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی بر پیکر مطهر این شهید بزرگوار نماز خواند.
پیکر پاک این شهید سرافراز پس از تشییع در قطعه شهدای بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

 -36برگزاری مراسم باشکوه عزاداری عاشورای حسینی در شهر پرند
مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) در روز عاشورا در شهر پرند برگزار شد و هزاران تن از دلباختگان
سرور و ساالر شهیدان گرد هم آمده و به عزاداری ،سینه زنی و زنجیرزنی پرداختند.
مردم پرند در روز عاشورا در قالب دستههای سینهزنی و زنجیرزنی و با در دست داشتن بیرقهای سیاه به عزاداری سید و ساالر
شهیدان پرداخته و در خیابانهای شهر به راه افتادند و با نوحهخوانی و سینه زنی در عاشورای حسینی به سوگ نشستند.
دستههای عزاداری با حرکت از تکایا ،حسینیهها و اماکن مذهبی نواحی مختلف شهر و تجمع در قالب دسته های بزرگ و یکپارچه به
عزاداری پرداخته و در غم شهادت موالی خود و حزن و ماتم آل اهلل اشک ماتم ریختند.

 -37برگزاری نماز ظهر عاشورا در شهر پرند به امامت حجت االسالم عبداهلل زاده پاشاکی
نماز ظهر عاشورا با حضور پرشور و گسترده عزاداران و شیفتگان اباعبداهلل الحسین (ع) و به امامت حجت االسالم و المسلمین عبداهلل
زاده پاشاکی در تقاطع بلوار چمران شهر پرند برگزار شد.

مردم مومن و شریف شهر پرند مطابق هر سال و همزمان با سراسر کشور ،از نخستین ساعات روز عاشورا به عزاداری شهادت ساالر
شهیدان حسین بن علی(ع) و هفتاد و دو تن از یاران امام پرداختند و پس از پخش اذان ،نماز ظهر عاشورا را نیز به امامت حجت
االسالم و المسلمین پاشاکی امام جمعه این شهر اقامه کردند.
حجت االسالم پاشاکی با اشاره به زنده نگه داشتن دین اسالم و احیای ارزش های واالی الهی و انسانی یکی از مهمترین پیام های
نماز ظهر عاشوراست ،اظهار کرد :مهمترین پیام نماز امام حسین (ع) در ظهر عاشورا به این معناست که هیچ عاملی نمیتواند مانع
اقامه نماز شود ،حتی بزرگترین واقعه و حادثه زندگی نباید سبب فاصله افتادن نماز از وقتش شود.
 -38نواخته 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 این مراسم حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی ضمن عرض تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و نیز بازگشایی مدارس و با
اشاره به دهه امر به معروف و نهی از منکر و ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) بر لزوم آموزش دانش
آموزان بر پایه بصیرت و روشنگری اسالمی در مدارس تأکید کرد.
در پایان این مراسم دانش آموزان با در دست داشتن یک شاخه گل و با بدرقۀ مسئولین در سر کالس های درس حاضر شدند.

 -30بازدید رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر پرند از ایستگاه های ورزش صبحگاهی و اهدا توپ به ورزشکاران
 -42برگزاری 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 شهد ای گمنام و قرائت فاتحه ،از کارکنان جانباز شهرداری پرند با اهدا لوح و هدیه،
تجلیل به عمل آمد.

 -41تجلیل 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.

گزارش تصوریی از شاخص رتین فعالیت اهی معاونت فنی و عمرانی

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

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

گزارش تصوریی از شاخص رتین فعالیت اهی معاونت فرهنگی و اجتماعی
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