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گزیده ای از شاخص رتین فعالیت اهی اداره عمران و بازآفرینی فضااهی شهری
 پیاده روسازی و اجرای کفپوش معابر:
شهرداری پرند جهت رفاه حال شهروندان و تسهیل عبور و مرور عابرین و نیز تکمیل معابر پیاده اجرا نشده در سطح شهر و نیز تبیین
سیمای شهری اقدام به عقد دو قرارداد در شش ماه اخیر با اعتبار  7میلیارد و  1/5میلیارد ریال نمود که مطابق اولویت ها و
درخواست شهروندان محترم در مناطق ذیل با موفقیت به اجرا درآمد .الزم به ذکر است شهرداری در جه بهسازی و بازسازی فضاهای
شهری و خاکی شهر در نقاط مختلف اقداماتی به پیاده رو سازی نموده اند.
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 .که در ذیل به گزیده ای از کارهای صورت گرفته اشاره میگردد:
 -1اجرای پیاده راه خیابان عالمه طباطایی جنوی
 -2لکه گیری و اجرای کفپوش در چندین نقطه از پرنیان 1و 2و ابتدای خیابان البرز جنوبی
 -3اجرای پیاده راه و کفپوش خیابان البرز جنوبی
 -4اجرای پیاده راه و کفپوش درخیابان سفیدار
 -5اجرای پیاده راه و کفپوش در پارک محلی فاز یک -حد فاصل خیابان کوهپایه تا امام خمینی
 -6اجرای کفپوش در رفیوژ وسط بلوار امام خمینی از میدان امام خمینی تا میدان استقالل

-

پروژه پیاده روسازی واجرای کفپوش معابر با اعتبار  7میلیارد ریال در حال اجرا می باشد و تاکنون حدود 70درصد پروژه
به شرح ذیل صورت پذیرفته است

 آسفالت معابر:
جهت بهسازی ،ترمیم و ساماندهی خیابان ها و معابر سطح شهر در فازهای صفر تا  2شهرداری پرند اقدام به عقد دو قرارداد به اعتبار
هر پیمان  17میلیارد ریال که عملیات اجرایی این پروژه ها با گستردگی باالیی در تمامی مناطق فازهای صفر تا 2جوابگوی بسیاری از
مشکالت و خرابی آسفالت معابر شده است.

-

خیابان قدمگاه و بیستون-خیابان نرگس-خیابان آسمان -خیابان البرز شمالی -خیابان آراد مرکزی-بلوار چهار باغ-ورودی پرند-خیابان
زردکوه  -کوچه تفتان-خیابان نقش جهان -خیابان الوند -خیابان سفیدار-خیابان گالیل -خیابان سرو -خیابان دماوند -کوچه کوکب-
خیابان کوهستان-کوچه مریم -کوچه نرگس -بلوار جمهوری -البرز جنوبی-میدان آزادی-بلوار چمران -خیابان نای بند -خیابان تخت
رستم -خیابان توچال -بلوار عالمه مطهری -بلوار شهدا -پل پایانه استقالل -کوه مروارید -کوچه مینا -کوچه نسترن -کوچه نیلوفر-
آزالیا -تخت جمشید-کیسون مجتمع ایستا -خیابان سهند.

-

آسفالت مسیر دوچرخه سواری نبش خیابان باهنر

 احداث پارک و تأمین فضای سبز شهری:
 -1احداث 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 اداره عمران شهرداری پرند انجام گردید.
 -2طرح احداث پارک ویژه بانوان :این پروژه در زمینی به مساحت  12500متر مربع واقع در شمال فاز یک ظلع غربی پارک کوهسار
جانمایی ،طراحی و برآورد گردیده و اکنون در عملیات خاکبرداری در حال انجام می باشد.
 -3طرح احداث پارک ویژه کودک :این پروژه نیر در زمینی به مساحت  12000مترمربع واقع در فاز یک ،بلوار امام خمینی(ره)
جانمایی ،طراحی و برآورد گردیده و پیمانکار در حال شروع عملیات می باشد.
 -4طرح احداث پارک محله ای :این پروژه درزمین به مساحت 10000مترمربع واقع در فاز صفر شهر پرند جهت باال برد سرانه فضای
سبز در این منطقه تصویب ،جانمایی و طراحی شده و اکنون در عملیات خاکبرداری می باشد.

 اجرای پروژۀ احداث مخزن  2000متر مکعبی در شمال باغ ویالیی شهر پرند با پیشرفت  90درصدی:
پروژه احداث مخزن  2000متر مکعبی در شمال فاز  ،2به عنوان مخزن اصلی و منبع تأمین آب مورد نیاز فضای سبز شهر پرند اجرا
شده و هم اکنون مرحله سقف زنی آن نیز به پایان رسیده است.
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.

 اجرای طرح اصالح آبگرفتگی :
با هدفِ رفع مشکالت مربوط به آبگرفتگی خیابان ها و معابر شهری ،قراردادی به مبلغ  50میلیارد ریال منعقد شد .شناسایی نواقص و
معایب معابر به عنوان اولین گام در رفع نقاط آبگیر شهری است.

 زمین ورزشی چمن مصنوعی:
شهرداری پرند با توجه به پایین بودن سرانه های ورزشی نسبت به رشد روزافزون جمعیت و رفاه حال ورزشکاران شهر پرند در فازهای
یک و دو با اولویت قرار دادن این موضوع در سال  98به شرح ذیل اقدام به احداث و آماده سازی سه زمین ورزشی چمن مصنوعی
نموده است.
 .1در قسمت شمالی فاز دو شهر پرند جنب پارک شمشاد که از پروژه های تکمیل شده شهرداری می باشد زمینی به مساحت 2000
متر مربع جهت احداث زمین ورزشی چم ن مصنوعی اختصاص داده شد و بعد از برگزاری مناقصات عمومی و تعیین پیمانکار ذیصالح
در کوتاه ترین زمان ممکن عملیات اجرایی و احداث این پروژه مطابق استانداردهای الزم به اتمام و آماده بهره براری رسید.
 .2در فاز یک شهر پرند جنب پارک بانو واقع در خیابان البرز شمالی که این پارک نیز از دستاوردهای شهرداری پرند می باشد .اداره
عمران شهرداری اقدام به بازسازی و تعویض چمن زمین ورزشی به مساحت 1000متر مربع نموده که موجب رضایت مندی
ورزشکاران و بهره برداران این منطقه از شهر گردیده است.
 .3همزمان با بهسازی و آماده سازی زمین ورزشی چمن مصنوعی فاز یک عملیات بازسازی تعویض زمین ورزشی چمن مصنوعی واقع در
پارک فدک فاز  2پرند به مساحت  450متر مربع شروع و اکنون آماده افتتاح و تحویل به بهره بردار می باشد.
 .4زمین اداره ورزش و جوانان جنب میدان امام خمینی که به صورت مشارکت در حال اجرا می باشد .این پروژه حد فاصل میدان
بصیرت تا پارک فدک درحال اجرا که جدولگذاری آن در حال اجرا است.

 اتمام عملیات احداث پایانه مسافربری ایستگاه راه آهن شهر پرند
با تالش و همت کارشناسان عمرانی شهرداری پرند ،عملیات زیرسازی و آسفالت پایانه مسافربری ایستگاه راه آهن شهر پرند به پایان
رسید .این پروژه با همکاری اداره آگاهی پرند و با هدف تأمین امنیت و در راستای خدمات رسانی هر چه بهتر جهت افزایش رفاه حال
شهروندان ،در روبروی اداره آگاهی پرند احداث شد.
گفتنی است عملیات این پروژه که با هزینۀ  190میلیون تومان و در مساحت  1600متر مربع اجرا شده قابل بهره برداری میباشد.
پروژه مذکور شامل تسطیح ،زیرسازی ،جدول گذاری ،اجرای آسفالت ،ایجاد ایستگاه ،تأمین روشنایی و  ...می باشد.

 فاز دوم طراحی و برآورد پروژه احداث ساختمان مرکزی شهرداری پرند:
با توجه به اهمیت ویژه تامین فضا و ساختمان متناسب با تشکیالت سازمانی و اداری شهرداری و تاثیر باالی آن در بهره وری و ارتقاء
کیفی سیستم و خدمت رسانی شهرداری به شهروندان محترم پرند با تصمیم و تعامل شهرداری و شورای محترم شهر پرند و رفع
موانع طراحی و برآورد کامل پروژه مذکور به شرکت مشاور توانمند و با صالحیت سپرده و انجام پذیرفت که انشاهلل به زودی عملیات
پروژه پس از طی مراحل قانونی کلید خورده می شود.

 احداث ساختمان آتشنشانی
شهرداری پرند با در نظر گرفتن ضرورت باال بردن ظرفیت امنیت ایمن سازی و توزیع مناسب ساختارها و امکانات مورد نیاز در
مناطق مختلف شهر پرند ضمن بررسی و کارشناسی موضوع اقدام به تصویب واحداث ساختمان آتشنشانی در زمینی به مسات 3200
مترمربع با زیر بنای  600متر مربع واقع در فاز صفر .خیابان نقش جهان در قالب پروژه ای با اعتبار  13میلیارد ریال نموده است .که
این پروژه در حال حاضر با روندی مطلوب زیر نظر کارشناسان اداره عمران شهرداری پرند در حال اجرا می باشد.

 طرح پروژه فرهنگی دور میدان امام خمینی (ره):
طبق بررسی ها و هماهنگی های صورت گرفته طرح اولیه احداث فرهنگسرا واقع در ضلع شمالی میدان امام خمینی(ره) فاز  2شهر
پرند جهت کارشناسی و طراحی به مشاور ذیصالح ارایه گردیده است.
 جدولگذاری:
 اداره عمران شهرداری پرند در جهت بازآفرینی فضاهای شهری اقدام به انعقاد قرارداد جدول گذاری به مبلغ  7میلیارد ریال نموده کهشامل:
 -1خیابان گنو  -2علم کوه -3ورودی جاده قدیم پرند  -4رامند -5مسیر دوچرخه سواری جنب خیابان باهنر  -6نقش جهان
این پروژه تاکنون دارای  30درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.
 حسینیه کوهسار:

-

این پروژه که در پارک کوهسار به مساحت  220متر مربع به مبلغ  2/6میلیارد ریال در حال عملیات می باشد.

 حفاری:

-

بررسی روزانه حفاریهای سازمان های دولتی در سطح  3فاز صفر ،یک و دو و تهیه گزارش و ارسال به شهردار محترم وقت جهت
صدور دستورات الزم در خصوص تهاتر با اداره آبفای شهر پرند که طی  6ماهه اول سال ثبت و قابل تهاتر با سازمان آبفای پرند
میباشد .صدورمجوز حفاری جهت کابل فیبر نوری از شهر پرند فاز 2به شهر سرزمین ایرانیان.

گزارش تصوریی از فعالیت اهی معاونت فنی و عمرانی

گزیده ای از شاخص رتین فعالیت اهی سازمان حمل و نقل هم گا ین
-1

اجرای عملیات بازسازی سرویس های بهداشتی پایانه امام خمینی (ره)
طرح بازسازی و تعمیر سرویس های بهداشتی پایانه امام خمینی (ره) که با هدف بهبود سطح بهداشت جامعه شهری و پاسخگویی به
موقع و مناسب به نیاز اولیه شهروندان و مسافران برنامه ریزی شده ،با تالش نیروهای شهرداری اجرا شد.

 -2اعزام  ۳۵دستگاه اتوبوس از زائران شهر پرند به مرقد امام راحل (ره)
به همت سازمان حمل و نقل و معاونت فرهنگی شهرداری پرند و با همکاری حوزه مقاومت بسیج و همزمان با سالروز رحلت ملکوتی
بنیانگذار انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی (ره)  ۳۵دستگاه اتوبوس از زائران شهر پرند به مرقد شریف معمار کبیر انقالب رفته و
بار دیگر با آرمان های امام و انقالب تجدید میثاق نمودند.

 -۳تجهیز و راه اندازی ناوگان حمل و نقل اتوبوس درون شهری در شهر پرند
ناوگان حمل و نقل اتوبوس درون شهری در فازهای  4تا  6شهر پرند تجهیز و راه اندازی شد.
با توجه به لزوم ارتقای سطح رفاه حال شهروندانِ فهیم مهرنشینِ پرند و همچنین لزوم فراهم نمودن امکانات اساسیِ حمل و نقل و
تردد این دسته از شهروندانِ عزیز پرند به ویژه در روزهای گرم سال ،طرح تجهیز و راه اندازی ناوگان حمل و نقل اتوبوس درون
شهری با  9دستگاه اتوبوس در تمامی فازهای مهرنشین در دستور کار سازمان حمل و نقل شهرداری قرار گرفت و اجرایی شد.

گزیده ای از شاخص رتین فعالیت اهی معاونت خدمات شهری و فضای سبز
 واحد تأسیسات:
 -1اجرای عملیات تعمیر برج نوری میدان آزادی
از جمله مهمترین راه های ارتقای سطح امنیت در هر نقطه ای ،وجود روشنایی مناسب در معابر شهر است .از این رو ،شهرداری پرند
در راستای کسب رضایت شهروندان ،خود را ملزم به همکاری با دیگر نهادها از جمله اداره برق برای توسعه روشنایی شهر می داند و
در همین راستا عملیات تعمیر برج نوری میدان آزادی شهر پرند و راه اندازی تمامی پروژکتورهای آن به همت واحد تأسیسات
شهرداری پرند انجام شد.

 -2روشنایی معابر شهر پرند در سایه اقدامات واحد تأسیسات شهرداری پرند
با تالش نیروهای تأسیسات شهرداری پرند و اقدامات این واحد ،معابر پرند روشن تر شده است.
نصب و راه اندازی والواشرهای پرچم ایران در بوستان شهدای گمنام ،بازسازی و راه اندازی مجدد برج نوری  ۳0متری و
 12چراغیِ میدان استقالل ،راه اندازی سیستم برق آبنمای میدان امام خمینی (ره) ،نصب و راه اندازی  14عدد پایه چراغ
پارکی در خیابان البرز شمالی و نورپردازی المان شهدا در ورودی شهر پرند از جمله اقدامات ارزندۀ واحد تآسیسات
شهرداری در خرداد ماه است.

 -۳نصب 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.

 -4اجرای 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.

 -۵اجرای 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.

 -6تعمیر 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.

 -7اجرای 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.
 -8احداث برج نوری پارک شهدای هسته ای در ورودی شهر پرند

 -9اجرای عملیات تجهیز سیستم روشنایی در ورودی جاده قدیم شهر پرند
این عملیات به همت واحد تأسیسات شهرداری پرند و با مشارکت اداره برق پرند انجام شد.

گزارش تصوریی از فعالیت اهی واحد تأسیسات

 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.

 -2توزیع کتاب های آموزشی زباله و بازیافت در بین کودکان پرندی
در راستای اجرای طرح تفکیک زباله و ارتقای فرهنگ عمومی ،کتاب های آموزشی زباله و بازیافت در بین کودکان شهر پرند توزیع
گردید .هدف از اجرای این طرح جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست ،کاهش حجم زباله های شهری و ارتقای سطح فرهنگ
عمومی شهروندان در زمینه مواد قابل بازیافت بود .حفاظت از محیط زیست یک ویژگی رفتاری است که باید از کودکی آموزش داده
شود تا به یک باور ذهنی تبدیل گردد .این امر کودک را مؤظف می کند تا از محیط زندگی خود به بهترین شکل ممکن حفاظت
کند.

 -۳ادامه اجرای طرح آموزش مدیریت پسماند در دبستان علم و ایمان شهر پرند
طرح اجرای آموزش مدیریت پسماند و کاهش تولید زباله و تفکیک زباله های خشک و تر که با تالش و نظارت کارشناسان واحد
مدیریت پسماند شهرداری پرند در سطح مدارس پرند اجرا شد ،در دبستان علم و ایمان نیز اجرا گردید.
دانش آموزان و کودکان ،بهترین سفیرانِ اشاعه فرهنگ در جامعه اند و آموزش صحیح افراد در مدارس و خانواده ها ،نهادینه کردن
آموزش های تفکیک پسماند ،گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر از مبداء ،ارتقاء سطح آگاهی دانش
آموزان و حفظ پاکیزگی محیط زیست از دوران کودکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح بود.

 -4اجرای طرح "جمع آوری ته سیگار" با دستان کوچک و پرمهرِ کودکانِ مهد و پیش دبستانی ریحانه النبی در بوستان
فدک شهر پرند
به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و با همکاری مهد و پیش دبستانی ریحانه النبی ،طرح جمع آوری ته سیگار در بوستان
فدک شهر پرند اجرا شد .هدف از اجرای این طرح که با استقبال خوب کودکانِ مهد و پیش دبستانی ریحانه النبی اجرا شد،
فرهنگ سازی و آموزش حسِ طبیعت دوستی و حساسیت نسبت به داشتن زمینی پاک و عاری از آلودگی بود.

 -۵اجرای تئاتر آموزشی تفکیک زباله و مدیریت پسماند برای کودکان دبستانی و مهدکودک های شهر پرند
به همت واحد مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند ،طرح تئاتر آموزشی تفکیک زباله
و مدیریت پسماند برای ارائه آموزش های الزم به کودکان دبستانی و مهدکودک های شهر پرند با استقبال خوب شهروندان و
خانواده ها در سالن همایش دانشگاه پیام نور اجرا شد.
هدف از اجرای این طرح آموزش صحیح تفکیک زباله از مبداء به روشی مناسب برای کودکان جهت نهادینه کردن فرهنگ مدیریت
پسماند در آنها بود.

 -6ارائه آموزش های الزم در زمینه مدیریت پسماند و تفکیک مواد بازیافتی به کودکان دبستان عقیله
به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و با هماهنگی های الزم ،طرح آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله های خشک و تر
در دبستان عقیله اجرا شد .با هدف گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر از مبداء و ارتقاء سطح آگاهی
دانش آموزان و نهادینه کردن فرهنگ تفکیک زباله ،جلب مشارکت شهروندان و حفظ پاکیزگی محیط زیست از دوران کودکی ،واحد
مدیریت پسماند شهرداری پرند ،اقدام به آموزش بازیافت در دبستان عقیله نمود .گفتنی است که همچون سال گذشته این طرح
امسال نیز به صورت کامل و اصولی در سطح مدارس اجرا خواهد شد.

 -7اجرای طرح آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبداء در دبستان دخترانۀ حضرت معصومه (س) شهر پرند
در ادامۀ اجرای طرح کلی آموزش مدیریت پسماند در مدارس شهر پرند که از سال گذشته در سطح مدارس و مراکز آموزشی اجرا
شد ،این طرح در دبستان دخترانۀ حضرت معصومه (س) نیز اجرا شد.
با حضور کارشناسان آموزش و با توزیع کتاب های آموزشی مدیریت پسماند ،دانش آموزان با مفاهیم پایه این طرح آشنا شدند.

 -8برگزاری کارگاه خالقیت با وسایل دور ریز و بازیافتی در فرهنگسراهای شهر پرند
کارگاه خالقیت و آموزش ساخت وسایلی کاربردی و جذاب با استفاده از وسایل دور ریختنی و بازیافتی در فرهنگسراهای بهشت و
ایمان ،در تابستان اوقات فراغت خوبی برای کودکان پرندی فراهم کرد.
این کارگاه به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و با همکاری و تعامل فرهنگسراهای ایمان و بهشت ،در راستای ایجاد زمینه
ای مناسب برای افزایش خالقیت های کودکان ،به صورت کامالً رایگان روزهای دوشنبه در فرهنگسرای ایمان رأس ساعت  1٨و
روزهای شنبه در فرهنگسرای بهشت رأس ساعت  11صبح برگزار می شد.

 -9توزیع کیسه های پارچه ای در بین نانوایی های شهر پرند
طرح توزیع کیسه های پارچه ای در راستای فرهنگ سازى در نانوایى ها ،اجرای طرح "نه به کیسه پالستیکى" ،کاهش مصرف کیسه
ها ،ظروف و محصوالت یکبار مصرف پالستیکی و جایگزین کردن مواد قابل بازیافت غیر پالستیکی و ارتقای سالمتی شهروندان در
بین نانوایی های شهر پرند اجرا شد.

 -10توزیع کارتن پالست در ساختمان جدید اداره برق شهر پرند
با هدف تفکیک زباله از مبدا و فرهنگ سازی در زمینه مدیریت پسماند و زباله ،سطل های کارتن پالست در ساختمان جدید اداره
برق در بلوار جمهوری شهر پرند توزیع شد .گفتنی است که این سطل ها دارای وزنی سبک و صد درصد قابل بازیافت هستند و در
برابر نوسانات دما مقاوم می باشند.

گزارش تصوریی از فعالیت اهی واحد مدرییت پسماند

 واحد زیباسازی:
 -1جمع آوری و بازسازی اِلمانهای مستهلک در شهر پرند
در راستای تقویت و ارتقاء منظر شهری ،اِلمان های فرسوده و مستهلک شهری از سطح معابر جمع آوری و بازسازی شد.
با توجه به اینکه اصلی ترین برنامه شهرداری ها ،ارتقای مداوم کیفیت محیط و منظر شهری است و ارتقای کیفیت فضای شهری،
تقاضای جامع شهروندان است ،زیباسازی در اولویت اقدامات مدیریت شهری خواهد بود .بنابراین زیباسازی شهری می تواند تبدیل به
عنصری درآمد زا ،مؤثر در معرفی شهر و همچنین افزایش روحیه و نشاط اجتماعی شود.

 -2زیبایی روزهای بهاری پرند در سایه اقدامات زیباسازی و منظر شهری
واحد زیباسازی شهرداری پرند جهت ارائه خدمات شایسته و استقبال از مسافران نوروزی و شهروندان محترم ،با برنامه ریزی های
صورت گرفته اقدامات متنوعی همچون نصب دو سفره هفت سین در میدان بصیرت و چهارراه فدک ،جمع آوری المان های مستهلک
از سطح شهر و ترمیم و بازسازی آنها ،نصب  ۳6قطعه المان شهری در مناطق مختلف شهر به تناسب موقعیت مکانی و موضوعیت
جایگاهی ،ارسی بندی دکل های فشار قوی خیابان چهارباغ در راستای یادآوری معماری اصیل ایرانی ،طراحی و بازسازی و ساخت
جایگاه سفره هفت سین شامل نظافت ،کف سازی ،گل کاری و رنگ کاری ابنیه ،خطاطی شعار " پرند ،سرزمین فرصت های طالیی "
بر روی کلیه تابلوهای هدایت مسیر ،طراحی و اجرای تونل نور و سازه های نوری در پارک فدک به طول  2۵متر ،رنگ آمیزی
باکس های مخابراتی خیابان جمهوری ،مزین نمودن بلوار ستاره با بهره گیری از ریسه های  LEDبلوطی و رنگ آمیزی جداره ها و
اِلمان های مخدوش سطح شهر را به انجام رسانید.

 -۳رونمایی و نورپردازیِ  11قطعه دیوار نگاره پازلی در میدان استقالل شهر پرند
در راستای ارتقاء کیفیت سیمای شهری و خلق تصاویری زیبا در شهر ،واحد زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند اقدام به نصب
یک سازه دیوار نگاره پازلی متشکل از  11قطعه کنار هم با طرحی زیبا از استاد محمود فرشچیان در میدان استقالل به عنوان مرکز
شهر پرند ،نمود.
صبح روز سه شنبه  20فروردین ماه با حضور مهندس آگشته شهردار پرند ،اعضای شورای اسالمی شهر ،رئیس اداره امور فرهنگی و
اجتماعی و مسئول زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند از دیوارنگاره پازلی میدان استقالل رونمایی شد.
طرحِ این دیوار نگاره که مساحت آن  1۵۵متر مربع می باشد ،با توجه به ایام و مناسبت های مختلف سال تغییر می کند.

 -4اجرای عملیات دیوارنگاری "صدای پای زندگی" بر دیوار جنب دفتر امام جمعه با مضمون زندگی روزمره مردم شهر
 -۵طراحی ،ساخت و نصب تابلو خیابان شهید نوچمنی از شهدای مدافع حرم شهر پرند
به درخواست مسئول امور ایثارگران شهرداری پرند و به منظور پاسداشت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید واال مقام حجت اهلل
نوچمنی و به همت واحد زیباسازی و منظر شهری ،تابلو خیابان شهید نوچمنی طراحی و ساخته شد و در خیابان منتهی به منزل پدر
آن شهید بزرگوار نصب گردید.

 -6اجرای عملیات بهسازی و ترمیم وسایل بازی کودکان در بوستان بهشت شهر پرند
در راستای خدمت رسانی بهینه به شهروندان و رسیدگی به درخواست های مردمی ،وسایل بازی کودکان در بوستان بهشت شهر
پرند با نظارت کارشناسان واحد زیباسازی و منظر شهری و همکاری واحد  1۳۷شهرداری پرند ترمیم و بازسازی شد.
وضعیت وسایل بازی کودکان در تمامی پارک های فازهای صفر تا  2توسط کارشناسان واحد زیباسازی و منظر شهری مورد بررسی
قرار گرفته و در صورت نیاز این وسایل بازسازی و تعمیر خواهند شد.

 -7نورپردازی اِلمان باغ عدن در میدان استقالل شهر پرند
با حلول ماه مبارک رمضان و در راستای بهبود فضا و سیمای شهری ،عملیات نورپردازی دیوارنگارۀ پازلی و اِلمان  11قطعه ایِ باغ
عدن اثر استاد محمود فرشچیان که چندی پیش به همت واحد زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند در میدان استقالل رونمایی
شد ،صبح روز یکشنبه  22اردیبهشت ماه با تالش نیروهای واحد تأسیسات خدمات شهری شهرداری پرند نورپردازی شد.
اجرا شد.

 -8نصب مجسمۀ کتاب و کودک در مقابلِ کتابخانۀ پیامبر اعظم (ص) شهر پرند
در راستای بهبود سیمای شهری و بمنظور نصب اِلمان هایی با مضامینِ فرهنگی در سطح شهر ،واحد زیباسازی و منظر شهری
شهرداری پرند نسبت به بازپیرایی و نصب مجسمۀ کتاب و کودک در مقابل ساختمان کتابخانۀ پیامبر اعظم (ص) اقدام نمود.
مجسمه کتاب و کودک که پیش از این در بلوار ستاره جنب فرهنگسرای بهشت بود ،با توجه به تناسب مضمونیِ این مجسمه ،پس از
انتقال و بازپیرایی ،در مقابل ساختمان کتابخانۀ پیامبر اعظم (ص) نصب گردید.

 -9اجرای عملیات نظافت آبنماها و رنگ آمیزی آبنماهای صخره ایِ شهر پرند
با نزدیک شدن به تعطیالت تابستانی و افزایش میزان بهره مندی و استفادۀ شهروندان از بوستان ها و فضاهای شهری و نیز به دستور
شهردار محترم ،دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند اقدام به نظافت آبنماهای سطح شهر و رنگ آمیزی بدنه آبنماهای
صخره ای نمود .در اجرای این طرح ،نحوه نزول آب در کلیه آبنماهای موجود مورد بررسی و طراحی مجدد قرار گرفته است که به
زودی پس از اتمام عملیات بازپیرایی ،عملیات نصب نازل های جدید نیز انجام خواهد شد.

 -10احداث و نامگذاری میدان سپاه در تقاطع بلوار انقالب اسالمی و بلوار عالمه طباطبایی شهر پرند
در راستای ارج نهادن به نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی و در حمایت از سپاهیان غیور ایران به ویژه پس از اهانت رئیس جمهور
آمریکا ،پس از تصویب در شورای نامگذاری ،میدان احداث شده در تقاطع بلوار انقالب اسالمی و بلوار عالمه طباطبایی شهر پرند به
نام « میدان سپاه » مزین شد.

 -11رونمایی از پرچم محلی پرند
با هدف اجرای طرح تفکیک جغرافیایی شهر پرند و نهادینه نمودن شعار این شهر ،دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند
اقدام به طراحی ،تولید و نصب پرچم محلی پرند با عنوان "پرند ،سرزمین فرصت های طالیی" در شریان های ورودی و میادین
اصلی پرند نمود .همزمان با رونمایی از پرچم محلی پرند ،پرچم پُر افتخار جمهوری اسالمی بر فراز دکل  60متری میدان بصیرت نیز
به اهتزاز در آمد.

 -12اجرای عملیات بازسازی و تعمیر سرویس های بهداشتی عمومی شهر پرند
عملیات بازسازی و تعمیر سرویس های بهداشتی عمومی و آبخوری های موجود در بوستان ها و معابر سطح شهر پرند به همت واحد
زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند اجرا شد.
هدف از اجرای این طرح بهبود سطح بهداشت جامعه شهری و پاسخگویی به موقع و مناسب به نیاز اولیه شهروندی بود که در دستور
کار دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند قرار گرفت.
سرویس های بهداشتی و سکوهای آبخوری پارک های فدک ،ایمان ،بانو و شهدای گمنام و همچنین سرویس های بهداشتی
پایانه های میادین استقالل و امام خمینی (ره) و فرهنگسرای بهشت در صورت نیاز بازسازی و به شیرآالت بهداشتی ،آینه ،جارختی
و مخازن مایع تجهیز خواهند شد.

 -1۳اجرای عملیات بازسازی سرویس های بهداشتی پایانه امام خمینی (ره)
طرح بازسازی عملیات سرویس های بهداشتی پایانه امام خمینی (ره) جهت استفاده مسافران و رفاه حال شهروندان اجرا شد.
طرح بازسازی و تعمیر سرویس های بهداشتی پایانه امام خمینی (ره) که با هدف بهبود سطح بهداشت جامعه شهری و پاسخگویی به
موقع و مناسب به نیاز اولیه شهروندان و مسافران برنامه ریزی شد و با تالش نیروهای شهرداری عملیاتی شد.

 -14اتمام عملیات دیوارنگاره "دریچه تاریخ" بر جداره ساختمان دفتر امام جمعه شهر پرند
به همت واحد زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند ،طرح دیوارنگارۀ «دریچۀ تاریخ» اثری از استاد بوژان رحیمی بر روی دیوار
ساختمان دفتر امام جمعه پرند به مساحت  2۳۷متر مربع به اتمام رسید.
طرح این دیوارنگاره بر اساس مجموعه ای از تصاویر تاریخی و روایت های صحیح دوران معاصرِ ایران ،طراحی و با ظرافتِ خاصی با قلم
هنرمند پرندی ،استاد بوژان رحیمی در فضایی بالغ بر  2۳۷متر مربع به تصویر در آمده است.
گفتنی است که جلوه بخشیدن به سیمای بصری شهری ،جلوگیری از تکرار و یکنواختی منظر شهری برای شهروندان و شادابی و
جذابیت محیط از جمله اهداف اجرای این طرح بود.

 -1۵طراوت و زیبایی ارمغانِ تکمیل عملیات بهسازی و بازپیرایی آبنماهای شهر پرند
اتمام عملیات بهسازی و بازپیرایی  6عدد آبنما در سطح شهر پرند طراوت و شادابی را در روزهای گرم تابستان به بوستان ها و میادین
شهر پرند هدیه داد .با نصب ساعت و تکمیل سیستم کنترل ،شرایط بهره مندی از این آبنماها در ساعات  9صبح الی  12و  1۷الی
 2۳برای شهروندان فهیم پرند فراهم شد .این آبنماها شامل آبنمای میدان امام خمینی (ره) ،آبنمای صخره ای بلوار امام خمینی (ره)،
آبنمای شیشه ای انتهای بلوار چهارباغ ،آبنمای طبقاتی پارک بانو ،آبنمای استخری پارک بانو و آبنمای صخره ای مزار شهدای پارک
کوهسار می باشد.

 -16تکمیل فرایند طراحی ،جانمایی و نصب ست وسایل بازی کودکان در شهرک مسکونی ایستا یک شهر پرند
در راستای فراهم نمودن امکانات الزم جهت تفریح و بازی کردنِ کودکان ،دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند فرایند
طراحی ،جانمایی و نصب ستِ وسایل بازی کودکان از قبیل سرسره و تاب را در شهرک مسکونی ایستا یک تکمیل و آماده بهره
برداری نمود .با توجه به اینکه بر اساس آمارهای موجود شهرک ایستا یک شهر پرند یکی از پَر جمعیت ترین شهرک های فاز صفر

محسوب میشود ،بر اساس نیازسنجی های بعمل آمده و دستور شهردار محترم ،نصب ست وسایل بازی کودکان در این شهرک انجام
شد.

 -17آغاز عملیات بازسازی و تعویض ست های بازی کودکان و ست های ورزشی در پارک ها و بوستان های محله ای شهر پرند

به همت دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند طرح بازسازی و تعویض ست های بازی کودکان و ست های ورزشی در پارک
ها و بوستان های محله ای شهر پرند آغاز شد.
پس از اتمام عملیات پایش پارک ها و جمع آوری اطالعات در خصوص نقاط حادثه خیز و آسیب دیده ،فرایند انتخاب پیمانکار واجد
الشرایط جهت اصالح موارد در دستور کار شهرداری پرند قرار گرفت و این فرایند تحت نظارت کارشناسان دفتر زیباسازی و منظر
شهری پرند کلید خورد.

 -18اجرای عملیات طراحی ،ساخت و نصب تونل گل در محوطه مسجد امام حسین (ع) شهر پرند
به منظور اشاعه فرهنگ پرورش گیاهان تراسی و توسعه فضای سبز عمودی شهر ،عملیات طراحی ،ساخت و نصب تونل گل در
محوطه مسجد امام حسین (ع) شهر پرند اجرا شد.
این طرح در قالب تونل فلزی به طول  6متر طراحی و با استفاده از گیاهان سازگار با اقلیم گرم و خشک و شرایط آب و هوایی شهر
پرند در فالورباکس رنگی کاشته و در جایگاه مورد نظر نصب گردیده است.

 -19پایانِ مرحله دوم رنگ آمیزی باکس های برق در خیابان چهارباغ امام خمینی (ره) شهر پرند
در راستای تلطیف فضاهای شهری و نیز جلوگیری از گستره خاکستری شهر ،طرح نقاشی بر روی باکس های مخابراتی با استفاده از
سبک های مدرن و متنوع هنری و با تالش دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند اجرا شد.
در این طرح  ۳0عدد باکس برق واقع در خیابان چهارباغ امام خمینی (ره) تا میدان ایمان ،طراحی و نگارگری شد.

 -20اتمام مرحله اول عملیات نصب تابلوهای مفقودی معابر شهر پرند و بازآرایی تابلوهای پیشین
مرحله نخست عملیات نصب تابلوهای مفقودی معابر شهر پرند و بازآرایی تابلوهای مخدوش گذشته زیر نظر دفتر زیباسازی و منظر
شهری شهرداری پرند به اتمام رسید .در این طرح بیش از  ۵0تابلو به همراه پایه در معابر سطح شهر نصب شد و وضعیت کلیه
تابلوهای معابر سطح شهر مورد بررسی و بازبینی و در صورت نیاز اصالح ظاهری قرار گرفت.

 -21اتمام عملیات پیاده راه رنگین کمان در شهر پرند
طرح پیاده راه رنگین کمان در بلوار امام خمینی (ره) حد فاصل خیابان آسمان تا میدان استقالل شهر پرند با تالش و نظارت دفتر
زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند به پایان رسید .در این طرح ،عالوه بر رنگ آمیزی نرده های ضلع شمالی مجتمع برج های
آبی با رنگ های شاد و مفرح ،فالورباکس هایی با گیاهان همیشه سبز نیز نصب شد .همچنین در این طرح با هدف حفظ مشارکت
شهروندان در امر مدیریت شهری ،فرایند آبیاری قطره ای و نگهداری از گیاهان موجود به ساکنین مجتمع مذکور سپرده شده است.

 -22آغاز عملیات عمرانی احیای دریاچه مصنوعیِ پارک امام حسین (ع) در میدان ایمان شهر پرند
عملیات عمرانی احیای دریاچه مصنوعیِ پارک امام حسین (ع) در میدان ایمان شهر پرند به همت دفتر زیباسازی و منظر شهری
شهرداری پرند آغاز شد .در این طرح پس از اتمام مراحل مطالعاتی و انتخاب پیمانکار واجد الشرایط ،عملیات عمرانی ساخت دریاچه
مصنوعی میدان ایمان شامل ایجاد جزایر و آب نماهای متعدد صخره ای ،نصب نرده های چوب روس ،فالورباکس های پیرامونی،
ترمیم مخزن و آب بندی آن ،ساخت النه و رهاسازی پرندگان مردابی و نورپردازیِ متناسب اجرا شد.

 -2۳اتمام عملیات طراحی ،نصب و ساخت جایگاه آالچیق دکوراتیو بتونی در پارک امام حسین (ع) شهر پرند

 -24اتمام عملیات نورپردازی میادین توحید ،کوهنورد و پنج تن شهر جدید پرند
عملیات نورپردازی میادین توحید ،کوهنورد و پنج تن شهر پرند با تالش کارشناسان دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند به
اتمام رسید .در این طرح تالش شده است با بهره گیری از پروژکتورهای مولتی کالر ،تلفیقی از رنگ و نور به المان های منصوب در
میادین شهر اضافه گردد.

 -2۵طرح نصب وسایل بازی کودکان در بوستان های محله ای شهر پرند در دستور کار دفتر زیباسازی شهرداری پرند
در راستای افزایش سرانه های فضای بازی کودکان و بمنظور تحقق اهداف شهر دوستدار کودک ،نصب وسایل بازی کودکان در 16
پارک و بوستان محله ای به همت دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند انجام شد.

 -26اجرای طرح نصب باکس های آموزش تفکیک زباله از مبداء در میادین و معابر اصلی شهر پرند
در راستای ارتقا سطح فرهنگ شهرنشینی و تفکیک زباله از مبدا ،واحد زیباسازی با همکاری واحد مدیریت پسماند معاونت خدمات
شهری شهرداری پرند اقدام به تهیه و نصب باکسهای آموزش تفکیک زباله از مبدا در میادین و معابر اصلی شهر نمود .در مرحله
نخست اجرای این طرح  12عدد سطل زباله منقش به عالئم تفکیک فلز ،شیشه و کاغذ در میادین ایمان ،استقالل ،چهار راه فدک و
پارک کوهسار نصب گردید.

 -27طراحی و نصب دیوارنگاره عصر عاشورا در میدان استقالل شهر پرند
به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) عملیات طراحی و نصب دیوارنگاره عصر
عاشورا در میدان استقالل شهر پرند اجرا شد .این طرح با بهره گیری از اثر فاخر استاد محمود فرشچیان با نام عصر عاشورا و کتیبه
نوشته های نستعلیق مزین به نام آن امام معصوم در قالب دیوارنگاره  1٨0متری در فضای ضلع جنوب غربی میدان استقالل نصب
شد.

 -28اجرای عملیات تجهیز بوستان ها و فضاهای شهری به مبلمان شهری استاندارد
عملیات تجهیز بوستان ها و فضاهای شهری به مبلمان شهری استاندارد به همت دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند اجرا
شد .دفتر زیباسازی و منظر شهری در این طرح ضمن بررسی کلیه بوستان ها و فضاهای شهری موجود ،نسبت به طراحی چیدمان
مبلمان شهری شامل صندلی پارکی ،سطل های زباله ،باربیکیو و میز غذا خوری اقدام نمود که عملیات نصب آن بر اساس اولویت
انجام شده است.

 -29اجرای فضای سبز عمودی در جداره سرویس بهداشتی میدان استقالل و بازسازی فضای داخلی آن
عملیات بهسازی فضای داخلی سرویس بهداشتی میدان استقالل و اجرای نمای سبز عمودی بر جداره این بنا به همت دفتر زیباسازی
و منظر شهری شهرداری پرند به اتمام رسید .در این طرح ضمن تغییر ساختار داخلی سرویس بهداشتی میدان استقالل و احیای
نمازخانه جهت بهره مندی شهروندان ،عملیات اجرای طرح جداره سبز و نمای سنگ بلورِ کرم و نورپردازی آن نیز اجرا شد .با توجه به
شرایط اقلیمی شهر پرند ،بر جدارۀ این نما از ده گونه گیاهی دکوراتیو و ماندگار استفاده شده است.

گزارش تصوریی از فعالیت اهی واحد زیباسازی و منظر شهری

 واحد فضای سبز:
 -1آبیاری روزانه 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 به صورت
روزانه اجرا شده است .جنگل  10هکتاری جعفریه از منابع مهم فضای سبز پرند است که با تالش کارشناسان این عرصه ،عملیات
آبیاری ،بازپیرایی و ساماندهی آن همواره انجام شده و شهرداری پرند حفظ و توسعه ی این منبع عظیم سبز شهری را از اولویت ها و
اهداف خود در راستای گسترش سرانه فضای سبز می داند.

 -2اجرای عملیات کاشت گلهای فصلی در میادین بصیرت و استقالل و بلوار مطهری شهر پرند
با هدف طراوت بخشیدن به محیط و منظر شهری و خلق چشم اندازی زیبا و دلنشین ،عملیات کاشت گل های فصلی در میادین
بصیرت و استقالل و بلوار مطهری با تالش واحد فضای سبز شهرداری پرند در فروردین ماه به پایان رسید.
در آستانه فرا رسیدن فصل بهار و حضور مسافران نوروزی در شهر و همچنین استفاده شهروندان از فضاهای سبز و بوستان های
شهر ،عملیات گلکاری میادین ،بلوارها و بوستان های سطح شهر در دستور کار شهرداری پرند قرار گرفت و این طرح در میادین
بصیرت و استقالل ،بلوار مطهری و برخی خیابان ها از جمله شمشاد ،نرگس ،نقش جهان ،بیستون ،پرنیان ،توچال ،مینا ،مهتاب و ...
اجرا شد .گفتنی است که شخم زدن کامل خاک تا عمق  20سانتی متر ،حذف کامل گیاهان و علف های هرز ،استفاده از کودهای
ارگانیک قبل و بعد از کاشت ،رعایت اصول طراحی در کاشت نشاء های فصلی ،از جمله اقداماتی است که جهت آماده سازی زمین
برای کاشت گلهای بهاری توسط واحد فضای سبز صورت گرفت.

 -۳اجرای عملیات کاشت لچکی های فاز یک شهر پرند
عملیات کاشت گل و نهال و احداث لچکی های ورودی خیابان های بینالود ،رامند ،سبالن ،دنا ،دماوند ،سیرو ،نقش جهان و ارگ بم
اجرا شد .هدف از اجرای این طرح زیباسازی چهره شهری و جان بخشیدن به پارک ها و میادین سطح شهر بود و با توجه به اینکه
اغلب ورودی خیابان ها و کوچه های فاز  1خالی از پوشش گیاهی بود ،واحد فضای سبز شهرداری پرند عملیات کاشت لچکی های
ورودی خیابان های مذکور در دستور کار خود قرار داده و این طرح را اجرا نمود.
عملیات گلکاری همه ساله در سه مرحله پاییزه ،بهاره و تابستانه انجام می شود و شهرداری پرند هر ساله با توجه به شرایط آب و
هوایی ،تدابیر ویژه ای را برای حفاظت از فضاهای سبز ،تقویت درختان و درختچه های سطح شهر اجرا می کند که اجرای عملیات
گلکاری ،وجین علف های هرز ،هرس و آرایش درختان و درختچه ها از جمله این موارد است.

 -4اجرای عملیات علف کشی و تشتک زنی فضای سبز بلوارهای عالمه طباطبایی و چهارباغ شهر پرند
طرح علف کشی ،تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش درختان در بلوارهای عالمه طباطبایی و چهارباغ شهر پرند اجرا شد.
این عملیات هر ساله با آغاز فصل بهار به منظور جلوگیری از رشد بی رویه علف های هرز انجام می شود.
وجود علف های هرز سبب مصرف مواد مغذی خاک و منابع محدود آب شده و بر رشد سایر گونه های گیاهی تأثیر منفی دارد.
با توجه به ضرورت حفظ و نگهداری بهینه فضای سبز شهری در جهت ارتقاء کیفیت سیمای شهری و کاهش آلودگی های هوا ،این
عملیات در سایر بلوارها ،بوستان ها و میادین سطح شهر به صورت کامل عملیاتی شد.

 -۵اجرای کاشت درختچه های رنگی در بلوار شهدای شهر پرند
عملیات کاشت درختچه های رنگی در بلوارهای شهدای شمالی و جنوبی به همت و نظارت واحد فضای سبز شهرداری پرند اجرا شد.
این عملیات در فضایی به طول دو کیلومتر از بلوارهای شهدای شمالی و جنوبی شهر پرند صورت گرفته است و بر اساس برنامه ریزی
های صورت گرفته ،واحد فضای سبز شهرداری پرند طرح کاشت گونه های رنگی در تمام فصول سال شامل درختچه توری ،ختمی ،به
ژاپنی ،ارغوان ،پر طاووسی ،بربریس همیشه سبز ،زرشک ،پیروکانتا و  ...که هرکدام از این گونه ها در فصلی از سال گل های زیبایی را
شکوفا می نمایند را در سال جاری عملیاتی خواهد کرد.

 -6اجرای  6۵کیلومتر لوله کشی قطره ای بلوارهای اصلی و فرعی بوستان های سطح شهر
اجرای این طرح باعث کاهش هزینه های سالیانه شهرداری جهت آبیاری فضای سبز از مبلغ  ۳میلیارد تومان به مبلغ  ۵00میلیون
تومان شده است .عملیات لول ه کشی آبیاری قطره ای در بلوارهایی چون آزالیا ،باهنر ،مطهری و بهشت و بوستان هایی چون شهدای
گمنام ،نسیم سحر ،جنگل مروارید و میادین بصیرت ،امام خمینی (ره) ،استقالل و آزادی صورت گرفته است.

 -7اجرای 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.

 -8اجرای 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
هوا و 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.

 -9اجرای 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.

 -10اجرای 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 سه ماه 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.

 -11اجرای 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.

 -12اجرای عملیات سم پاشی درختان و فضای سبز بوستان های بینالود و شمشاد و رودخانه شور شهر پرند
با هدف جلوگیری از طغیان شتهها و کاهش آفات نباتی ،عملیات سم پاشی درختان و فضای سبز بوستان های بینالود و شمشاد و
رودخانه شور شهر پرند اجرا شد .این عملیات تا پایان اردیبهشت ماه در سایر بوستان های محلی نیز اجرا شد.
با توجه به ضرورت سم پاشی به موقع درخت ها و درختچه ها ،این عملیات با استفاده از سمومی انجام شد که مخاطرات و عوارض
جانبی کمتری برای محیط زیست و شهروندان دارد.

 -1۳اجرای عملیات علف کشی و آبیاری فضای سبز فازهای صفر تا دو شهر پرند
طرح علف کشی و آبیاری فضای سبز فازهای صفر تا دو شهر پرند به همت واحد فضای سبز شهرداری اجرا شد.
این طرح هر سال با آغاز فصل بهار جهت جلوگیری از رشد بی رویۀ علف های هرز صورت می گیرد .چرا که وجود و تکثیر علف های
هرز نه تنها موجب مصرف مواد مغذی خاک می شود بلکه بر رشد سایر گونه های گیاهی نیز تأثیر منفی خواهد داشت .بنابراین
شهرداری پرند در راستای بهینه سازی فضای سبز سطح شهر این طرح را اجرا نمود.
این عملیات تاکنون در بلوارهای بهشت ،مطهری ،شهدا ،باهنر ،میدان آزادی و بوستان شهدای گمنام اجرا شده و در سایر بلوارها،
بوستان ها و میادین سطح شهر نیز اجرا خواهد شد.
 -14احداث پارک شهدای هسته ای در ورودی شهر پرند
پارک شهدای هسته ای در ورودی شهر پرند احداث شد.
با توجه اینکه ارتقاء زیرساخت های عمرانی و تقویت فضای سبز شهری و بهبود سیمای شهری ،از جمله مهمترین اولویت های کاری
شهرداری پرند است ،پارک شهدای هسته ای که عملیات آن از ابتدای سال جاری در زمینی به مساحت  6هزار متر مربع در ورودی
شهر پرند آغاز شده بود در حال حاضر به اتمام رسیده است.
در این بوستان  61هزار گونه گیاهی کاشته شده است و با توجه به اقلیم گرم و خشک شهر پرند از چمن فرانکینیا که بوتهای شکل و
کوتاه قامت است و در شرایط نسبتاً خشک کشت می شود و خاک های شور و گچی را به خوبی تحمل می کند استفاده شده ،عالوه
بر این از سرو کامیس پاریس ،رزماری ،بید مجنون ،کاج موگو ،درختچه هایی مثل به ژاپنی ،سرو شیراز ،گل الوان و سایر گونه های
متنوع گیاهی نیز استفاده شده است .گفتنی است که جهت جلوگیری از هدررفتِ آب ،این پارک مجهز به سیستم آبیاری قطره ای
است.

 -1۵اجرای عملیات آبیاری قطره ای درختان بلوار شهدای شمالی و جنوبی شهر پرند
با هدف صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آن ،عملیات آبیاری قطره ای درختان بلوار شهدای شمالی و جنوبی به
همت واحد فضای سبز انجام شد .این عملیات به صورت آبیاری قطره ایِ ثقلی و با استفاده از آب موجود در استخر بوستان شهدای
گمنام و بدون استفاده از پمپ آب ،صورت گرفت .گفتنی است در سیستم آبیاری قطره ای ثقلی ضمن آبگیری از شبکه کانال ها و
چاه ها ،از انرژی موجود در سیستم مذکور به منظور تأمین انرژی مورد نیاز استفاده می شود و از بکارگیری انرژی اضافی (ایستگاه
پمپاژ) خودداری می گردد.

 -16احیای فضای سبز ورودی جاده قدیم شهر پرند
در راستای تقویت فضای سبز شهری و بهبود سیمای شهری و همچنین افزایش سرانه فضای سبز ،طرح احیای فضای سبز ورودی
جاده قدیم شهر پرند در دستور کار واحد فضای سبز قرار گرفت و به اجرا درآمد.
در این پروژه مساحتی حدود  ۳۵00متر مربع در حال زیرسازی ،خاکبرداری و حمل و پخش خاکِ مناسبِ نباتی است و  1۵00عدد
فالورباکس نیز جهت کاشت گل های رویشی همراه با لوله کشی قطره ای در این فضا جانمایی شده است.

 -17اجرای عملیات کاشت فالورباکس های ورودی جاده قدیم شهر پرند
با هدف توسعه و ارتقای وضعیت فضای سبز شهری و نیز افزایش سرانه فضای سبز ،طرح احیای فضای سبز ورودی جاده قدیم شهر
پرند با اجرای کاشت در  2000عدد فالورباکس عملیاتی شد .در این طرح از انواع گل ها و درختچه ها و گونه هایی چون اُنوترا،
درختچه ژونی پروس ،پیچ امین الدوله ،ناز عقربی ،درختچه زرشک ،رزماری ،پامپاس گراس و بربریس همیشه سبز کاشته شده است.
 1۵00متر چمن کاری نیز در ورودی جاده قدیم پرند اجرا شده است.
 -18افتتاح شبکه انتقال پساب تصفیه خانه جهت آبیاری فضای سبز شهر پرند
آئین افتتاح شبکه انتقال پساب تصفیه خانه جهت آبیاری فضای سبز شهر پرند با حضور امام جمعه ،شهردار ،رئیس و اعضای شورای
شهر ،معاون عمرانی فرمانداری شهرستان رباط کریم ،مدیر عامل سرزمین ایرانیان و معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت آب و
فاضالب جنوب غرب استان تهران و سایر مسئولین برگزار شد.
شبکه انتقال پساب تصفیه خانه با هدف احیا و توسعۀ فضای سبز شهری به ویژه در بلوارهای اصلی و بوستان های بزرگ شهر پرند و با
تالش شبانه روزی واحد فضای سبز شهرداری از ابتدای سال جاری به بهره برداری رسید.
مسیر  4000متری از میدان بصیرت تا سر بلوار چمران جنوبی به همت واحد عمران شهرداری پرند در سال گذشته جهت آبیاری
قطره ای فضای سبز لوله گذاری شد و از ابتدای سال  9٨نیز با تالش واحد فضای سبز شهرداری پرند  12۵0متر لوله گذاری صورت
گرفت و جمعاً مسیر  ۵2۵0متری جهت آبیاری قطره ای فضای سبز آماده شد.

در این مراسم مسئولین در محل جاده قدیم نسبت به آزمایش نحوه ورود و میزان فشار آب اقدام نمودند و پس از آن با حضور در
محل حوضچه ذخیره آب جهت آبیاری فضای سبز در رودخانه شور پرند این شبکه را افتتاح کردند.
 -19اجرای عملیات تشتک زنی ،حذف پاجوش و هرس علف های هرز ،خشکه گیری درختان و سرشاخه های خشک در
خیابان مریم و فرعی های آن
 -20اجرای طرح تشتک زنی ،حذف پاجوش و تنه جوش درختان و هرس علف های هرز و سرشاخه های خشک در بلوار
مطهری و میدان بهشت
 -21اجرای طرح تشتک زنی ،حذف پاجوش و تنه جوش درختان و هرس علف های هرز و سرشاخه های خشک در خیابان
بوستان
 -22آبیاری لچکی های میدان آزادی ،میدان چمران و رفیوژ وسط بلوار باهنر
 -2۳ادامه اجرای طرح تشتک زنی ،حذف پاجوش و تنه جوش درختان و هرس علف های هرز و سرشاخه های خشک در
خیابان بنفشه شهر پرند و فرعی های آن
 -24اجرای عملیات علف کشی و خشک زنی در خیابان های چهارباغ ،شهدای شمالی و پرستو
 -2۵اجرای عملیات کاشت در پارک های محله ای توچال سبالن و پرسپولیس
 -26راه اندازی تصفیه خانه پرند و آبیاری بلوارهای اصلی با آب غیرشرب
 -27اجرای جنگل کاری و ساخت تپه سبز ورودی شهر  ۵۳20مترمربع
 -28واکاری  ۵000زیتون تلخ در سطح شهر
 -29کاشت  2۵000گل دائمی و فصلی و کاشت  7۵00درخت و درختچه در سطح شهر
 -۳0کاشت تمامی لچکی ها شامل لچکی سیرو ،سبالن ،دنا ،علم کوه ،بینالود ،رامند ،نقش جهان ،سهند ،دماوند و تخت
رستم
 -۳1کاشت  17000رزماری در بلوارهای سطح شهر بصورت پرچینی و اجرای  17000فرانکی نیا
 -۳2کاشت بلوار مزار شهدا و  70۵0عدد گل رز هلندی در ورودی شهر
 -۳۳راه اندازی مخزن  700متر مکعبی میدان بصیرت با  ۳پمپ و نصب ترانس برق آن
 -۳4راه اندازی و ترمیم لوله های آبیاری قطره ای ورودی شهر به طول  9کیلومتر در  ۳الین
 -۳۵احیای جنگل جعفریه و واکاری درختان خشک آن
 -۳6احیای پارک های شمشاد و زاگرس در باغ ویالیی ها و جنگل مروارید
 -۳7احیای  6120درخت نیمه خشک سرو بادبزنی
 -۳8کاشت  10000گل گازانیا در بلوار جنب شهرداری و احیای محله طاووس ها ،سمیرغ ،فاخته ،برج های ساحلی ،ختمی و
شب بو و کاشت  ۵00درخت در آن محله ها
 -۳9رسیدگی به پارک های محله ای نیلوفر ،ارکیده ،بنفشه ،غزال ،بهشت ،سروها و کوهستان و همچنین اختصاص انشعاب
برای آنها برای نخستین بار

 -40احیای پارک فدک و کاشت  ۵0سرو شیراز
 -41کاشت  1000اصله درخت زیتون تلخ در محله های طاووس و فاخته و سیمرغ
 -42کاشت و واکاری پارک نسترن
 -4۳قطره ای نمودن درختان انار جنگل جعفریه
 -44قطره ای نمودن جاده قدیم
 -4۵کاشت و قطره ای نمودن محله چلچله 2
 -46کاشت و قطره ای نمودن محله تکسام بنیاد

گزارش تصوریی از فعالیت اهی واحد فضای سبز

 واحد خدمات شهری:
 -1اجرای طرح الیروبی ،شستشو و آبگردانی انهار در بلوارهای اصلی شهر پرند
با توجه به نقش پاکیزگی شهر در سالمت روانی و جسمانی شهروندان و در راستای نظافت شهری و رضایت مندی مردم ،عملیات
الیروبی ،شستشو و آبگردانی انهار بلوارهای اصلی شهر پرند به همت نیروهای خدمات شهری ،در بلوارهای مطهری ،چمران،
جمهوری ،عالمه طباطبایی و چهارباغ اجرا شد .این طرح بمنظور ترویج بهداشت عمومی و جلوگیری از شیوع انواع بیماری ها در
فصل گرما ،در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار دارد و به صورت روزانه انجام می شود.

 -2اجرای 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.

 -۳اجرای طرح سم پاشی جهت مبارزه با ملخ ها در شهر پرند
با تالش و همت نیروهای خدمات شهری شهرداری پرند طرح سم پاشی جهت دفع ملخ ها اجرا شد.
در راستای دفع و کاهش تعداد ملخ ها که به دلیل شرایط آب و هوایی و رطوبت به شهر پرند نیز هجوم آوردند و باعث نگرانی و
سلب آسایش شهروندان شدند ،معاونت خدمات شهری شهرداری پرند اقدام به سم پاشی خیابان ها و معابر سطح شهر نمود.
 -4اجرای طرح جهادی پاکسازی محالت در دو محله از فاز یک شهر پرند
طرح جهادی پاکسازی و نخاله برداری محالت به همت معاونت خدمات شهری شهرداری پرند در محالت سهند و سبالن شمالی و
جنوبی شهر پرند اجرا شد .این طرح که با هدف تنظیف و شستشوی معابر ،جمع آوری نخاله های اضافه و شاخه های شکسته
درختان جهت ایجاد محیطی سالم برای شهروندان عزیز اجرا شده است ،از جمله طرح های تأثیرگذار و مؤثر جهت بهسازی معابر و
محیط های شهری است و تا پاکسازی کامل معابر سطح شهر ادامه خواهد داشت.
گفتنی است که پاکسازی و امحای شعارهای تبلیغاتی از در و دیوار محالت ،بهسازی و بازپیرایی فضاهای سبز محله ،جمع آوری شاخ
و برگ های خشکیده درختان ،ساماندهی پیاده روها ،بهسازی وضعیت زمین های بایر و جمع آوری نخاله های ساختمانی و زباله ها
از اقدامات انجام شده در این طرح بود.

 -۵جمع 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 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.

 -7اجرای 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.

 -8جمع 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.

 -9تعمیر و بازسازی دریچه فلزی در خیابان رامند
با تماس شهروندان با سامانه  1۳۷شهرداری مبنی بر وجود دریچه فلزی معیوب در خیابان رامند و در راستای انجام وظایف محوله و
به منظور جلوگیری از ترافیک و رفع چاله های سطح شهر ،پس از بازدید کارشناسان نسبت به تعمیر و تعویض این دریچه اقدام شد.

 -10اجرای طرح شستشوی باکس های زباله در سطح شهر پرند
به منظور جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع سطل های زباله در فضای شهر ،عملیات شستشو و پاکسازی باکس های زباله به همت
نیروهای خدمات شهری به صورت مداوم صورت می گیرد.
از مهمترین عوامل تهدید کننده سالمت شهروندان ،تجمع زباله ها در معابر و باکس های زباله است که باعث ایجاد بوی نامطبوع و
گسترش بیماری های میکروبی می گردد .در همین راستا و با هدف رعایت حقوق شهروندی ،ارتقای سطح رضایتمندی و رفاه حال
شهروندان ،معاونت خدمات شهری شهرداری پرند به صورت روزانه عملیات شستشو و گند زدایی باکس های زباله و نیز الیروبی
انهار سطح شهر را انجام می دهد.

 -11اجرای طرح شستشوی مخازن در محالت و خیابان های شهر پرند
عملیات شستشوی مخازن و باکس های زباله با تالش نیروهای خدمت شهری در خیابان های شوش ،جام جم ،چهارباغ ،آسمان،
نرگس ،باران ،طاووس ،گلستان ،2زهره ،کیهان ،آراد شمالی و غربی ،رویان جنوبی ،رامند جنوبی و شمالی انجام شد.
واحد امور شهر معاونت خدمات شهری با هدف جلوگیری از انتشار آلودگی و حفظ محیط زیست ،باکس های زباله و زیرباکس
زباله های برخی از خیابان ها و محالت سطح شهر را شستشو کردند.

 -12پاکسازی و شستشوی مخازن شهر پرند با استفاده از خودروی مکانیزۀ مخزن شوی زباله
به همت معاونت خدمات شهری شهرداری پرند و با هدف سهولت انجام کار به شکل مطلوب ،پس از خریداری یک دستگاه
خودروی مکانیزه مخزن شوی زباله ،عملیات شستشوی مخازن برخی از مناطق سطح شهر با استفاده از این دستگاه صورت گرفت.
با هدف پاکسازی کامل سطل های زباله از شیرابه ها و زباله های باقیمانده در سطل های فلزی ،باکس های زباله در مجتمع
مسکونی کیسون واقع در فاز صفر ،محلۀ باغ ویالیی ها و جنوب فاز صفر با استفاده از خودروی مخزن شوی زباله از هر نوع آلودگی
پاکسازی شد .این طرح به زودی در سایر فازهای شهر پرند نیز عملیاتی شد.

گزارش تصوریی از فعالیت اهی واحد خدمات شهری

گزیده ای از شاخص رتین فعالیت اهی اداره امور فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
 -47برگزاری پُر شورِ جشن بزرگ اعیاد شعبانیه در شهر پرند
با حضور پر شور مردم مومن و والیی شهر پرند ،امام جمعه ،شهردار ،اعضای شورای اسالمی شهر ،مدیر شهرک صنعتی پرند ،معاونین
و مسئولین شهرداری ،روحانیون و مجری توانمند صدا و سیما سید علی ضیاء ،جشن بزرگ اعیاد شعبانیه در سالن الغدیر برگزار شد.
اجرایِ برنامه های شاد و متنوعی چون استند آپ و تقلید صدا توسط سامان گوران ،تواشیح و برنامه های شاد کودکان با اجرای مهیار
مجیب بخش های ویژه ی این جشن بود .در این مراسم که به همت شهرداری و شورای اسالمی پرند و با مشارکت هیئت بیت الشهدا
برگزار شد ،از خانواده شهید حسن عشوری تجلیل به عمل آمد.
 -48برگزاری جشنواره بادبادک ها در بوستان شهدای گمنام شهر پرند
در آستانه فصل بهار و در راستای افزایش نشاط و تحرک اجتماعی و ترغیب خانواده ها به در کنار هم بودن و به همت کلوپ بازی و
خالقیت کودکان و با همکاری شهرداری پرند ،جشنواره بادبادک ها با حضور جمع زیادی از کودکان و پرواز  100بادبادک در محوطه
بوستان شهدای گمنام شهر پرند برگزار شد .در پایانِ این جشنواره که با استقبال خوب شهروندان و خانواده ها همراه بود ،به سه عدد
از بهترین بادبادک ها جوایزی اهدا شد.

 -49برگزاری جشنواره غذاهای ایرانی در دبیرستان دخترانه الزهرا شهر پرند
در راستای تحقق برنامه های ستاد استقبال از بهار شهرداری پرند ،جشنواره غذاهای ایرانی با استقبال خوب شهروندان پرند در
دبیرستان دخترانه الزهرا برگزار شد .در این جشنواره که با هدف ارائه غذاهای سالم ،احیای فرهنگ طبخ غذاهای محلی و استفاده از
محصوالت کشاورزی ارگانیک برگزار شد ،شرکت کنندگان انواع غذاهای سنتی – محلی را جهت داوری به معرض نمایش گذاشتند و
پس از رأی گیری داوران ،به  20نفر از برگزیدگان این جشنواره جوایزی اهدا شد.
در حاشیه این مراسم ،به همت هیأت ورزش های همگانی شهر پرند مسابقات طناب کشی برگزار و به تیم های برنده جوایزی اهدا
گردید.

 -۵0دیدار مسئولین شهر پرند از خانواده شهید سرلک و شهیدان پاسدار محمد نبی و محمد صادق کاویانی
به مناسبت گرامیداشت سالروز تأسیس بنیاد شهید و ایثارگران ،شهردار پرند به همراه اعضای شورای شهر ،امام جمعه ،رئیس اداره
بنیاد شهید و ایثارگران ،معاون فرهنگی شهرداری و مسئول امور ایثارگران با خانواده شهید حیدر سرلک و شهیدان پاسدار محمد نبی
و محمد صادق کاویانی دیدار نموده و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای گرانقدر ،از خانواده ایشان تجلیل به عمل آمد.

 -۵1تجلیل از کارکنان جانباز شهرداری پرند
همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (س) به مناسبت گرامیداشت روز جانباز ،از دو کارمند جانباز شهرداری
پرند تجلیل به عمل آمد .گفتنی است که آقایان سروش کردبچه و منصور احدی پرچین بالغ از کارکنان جانباز شهرداری پرند هستند
که صبح روز چهارشنبه  21فروردین ماه با حضور مسئولین حراست و بازرسی شهرداری و مسئول امور ایثارگران با اهداء لوح سپاس و
هدیه از آنان تجلیل به عمل آمد.

 -۵2دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر پرند با جانبازان دفاع مقدس شهر پرند و خانواده شهید نوچمنی
در روز والدت حضرت ابوالفضل العباس (س) و روز جانباز ،مهندس آگشته به همراه اعضای شورای شهر و مسئولین بازرسی ،حراست،
امور ایثارگران و رئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند با حضور در منزل جانبازان دفاع مقدس آقایان علی مطوائی و
علی امیری عیسی لو و همچنین خانواده شهید مدافع حرم حجت اهلل نوچمنی با اهداء لوح سپاس و هدیه از مقام شامخ آنان تجلیل
نموده و روز جانباز را به آنان تبریک گفتند.

 -۵۳برگزاری اولین سالگرد شهید مدافع حرم حجت اهلل نوچمنی
مسجد فاطمه زهرا (س) فاز  6پرند عصر روز پنجشنبه  22فروردین ماه میزبان مردمی بود که در اولین سالگرد شهید پاسدار مدافع
حرم حجت اهلل نوچمنی شرکت نمودند.
مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهید مدافع حرم حجت اهلل نوچمنی با حضور اعضای شورای شهر ،سردار بارانی ریاست حفظ آثار و
پژوهش نیروهای مسلح ،روحانیون ،خانواده های شهدا و جمعی از مردم شریف پرند عصر امروز در مسجد فاطمه زهرا (س) شهر پرند
برگزار شد.

 -۵4همه با هم در دفاع از سپاه پاسداران انقالب یک دل و یک صدا
ظهر روز جمعه  2۳فروردین پس از برگزاری نماز سیاسی عبادی جمعه ،راهپیمایی باشکوه مردم شریف پرند در محکومیت ادعای
پوشالی آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی برگزار شد و مردم انقالبی پرند بار دیگر یک دل و یک صدا بانگ
مرگ بر آمریکا و شعار من یک سپاهی ام را سر دادند .این راهپیمایی باشکوه با حضور امام جمعه ،اعضای شورای شهر ،روحانیون،
بسیجیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

 -۵۵اجرای طرح اتوبوس سالمت و ارائه خدمات بهداشتی به شهروندان
اولین روز از اجرای طرح اتوبوس سالمت در شهر پرند با استقبال خوب و مراجعه تعداد زیادی از شهروندان پرند همراه بود.
به مناسبت هفته سالمت و خدمات ایمنی ،صبح روز سه شنبه  ۳اردیبهشت ماه اتوبوس سالمت در فاز  6پرند جهت ارائه خدمات
پزشکی و بهداشتی به شهروندان مستقر شد.
در این طرح خدماتی چون ویزیت توسط پزشک ،مشاوره تغذیه توسط کارشناس تغذیه و توزیع ویتامین دی  ،۳اندازه گیری فشار
خون ،وزن و قد ،تشکیل پرونده سالمت الکترونیک ،مراقبت های بهداشتی توسط مراقب سالمت و خدمات دندانپزشکی به شهروندان
گرامی ارائه می شود.

 -۵6برگزاری مراسم تجلیل از اعضای شورای اسالمی شهر پرند در روز شوراها
به مناسبت گرامیداشت سالروز تشکیل شورای اسالمی ,مراسمی جهت تجلیل و قدردانی از زحمات اعضای محترم شورای اسالمی
شهر پرند با حضور کلیه مسئولین شهری در سالن همایش دانشگاه آزاد پرند برگزار شد .در این مراسم هر یک از اعضای محترم
شورای اسالمی شهر پرند به مهمترین فعالیت های کمیسیون تحت مدیریت خود پرداختند و در پایان نیز با اهدا لوح سپاس از
زحمات اعضای شورای شهر تقدیر به عمل آمد.

 -۵7اجرای طرح کنترل قند خون و فشار خون به صورت رایگان در شهر پرند
طرح کنترل قند خون و فشار خون به همت شهرداری پرند و با همکاری انجمن دیابت شهر پرند و کانون پرستاران بازنشسته به
صورت رایگان در بلوار ستاره ،روبروی مسجد امام حسن(ع) ،ساختمان پزشکان کفائیان مطب جناب آقای دکتر خانی برگزار شد.

 -۵8دیدار دوستانه مسئولین پرند با آتش نشانان و کارگران فضای سبز و رفت و روب و تجلیل و قدردانی از آنان
ظهر روز دوازدهم خرداد ماه مهندس آگشته شهردار پرند به همراه اعضای شورای شهر و مسئولین و معاونین شهرداری به دیدار
نیروهای آتش نشان رفتند و از زحمات آنان تجلیل نمودند و پس از آن با کارگران فضای سبز و رفت و روب دیدار و گفتگو کرده و با
اهدا هدیه از زحمات آنان قدردانی کردند.
در ادامه مسئولین پرند به دیدار کارگران فضای سبز و رفت و روب در بوستان شهدای گمنام رفتند و ضمن اهدا هدیه و تقدیر از
زحمات شبانه روزی کارگران ،از پیمانکاران فضای سبز و رفت و روب جهت پرداخت به موقع دستمزد و حقوق کارگران تشکر و
قدردانی به عمل آمد .در پایان نیز مسئولین از ساختمانی که در هفته جاری در مپسا دچار حریق شده بود بازدید کردند.

 -۵9برگزاری مراسم سالروز تدفین شهدای گمنام پرند
مراسم گرامیداشت سالروز تدفین  ۵شهید گمنام در شهر پرند با حضور امام جمعه ،رئیس کمیسیون عمران ،برنامه و بودجه شورای
شهر ،رئیس اداره امور فرهنگی شهرداری ،روحانیون ،بسیجیان ،خانواده های شهدا و جمعی از مردم مؤمن و انقالبی پرند در آستان
این شهدای گرانقدر برگزار شد.
گفتنی است که پنج شهید گرانقدر و گمنامی که در خاک پرند آرام گرفته اند ،در عملیات های والفجر مقدماتی و کربالی پنج به
شهادت نائل آمده اند .این شهدا در تاریخ  1۳اردیبهشت سال  1۳٨1توسط مردم شهیدپرور و انقالبی پرند تشییع و در این مکان
خاکسپاری شدهاند.

 -60برگزاری مراسم گرامیداشت شهادت استاد مرتضی مطهری و هفته معلم در دبیرستان حنانه شهر پرند
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره استادِ اخالق ،شهید مرتضی مطهری و هفته معلم با مشارکت مدیرعامل شهرک صنعتی پرند و با
حضور شهردار ،اعضای شورای اسالمی شهر ،امام جمعه ،سرپرست آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم ,مسئول حراست آموزش و
پرورش ،معاون آموزشی و ورزشی شهرستان رباط کریم ،رئیس اداره امور فرهنگی شهرداری و جمعی از مدیران و معلمین مدارس
شهر پرند در دبیرستان دخترانه حنانه برگزار شد .در پایان این مراسم از کلیه معلمین و مدیران حاضر در مراسم با اهدا لوح سپاس و
هدیه تجلیل به عمل آمد.

 -61بازدید مسئولین شهر پرند از مدارس و تجلیل از معلمان
به مناسبت شهادت استاد علم و اخالق ،شهید مرتضی مطهری و هفته معلم ،امام جمعه شهر پرند به همراه اعضای شورای شهر و
رئیس اداره امور فرهنگی شهرداری پرند ضمن بازدید از مدارس شهر این هفته را به معلمان و کارکنان مدارس تبریک و تهنیت گفته
و با اهدای لوح سپاس و هدیه از مقام شامخ معلمان این مدارس تجلیل نمودند.

 -62برگزاری تجمع بانوان فاطمی شهر پرند در سالروز وفات حضرت خدیجه کبری (س)
همزمان با سالروز وفات حضرت خدیجه کبری (س) ،گردهمایی ویژه بانوان فاطمی شهر پرند با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین
عبداله زاده پاشاکی و با حضور سرکار خانم مرادپور رئیس شورای اسالمی شهر و جمع کثیری از بانوان شهر برگزار شد.
صبح روز چهارشنبه  2۵اردیبهشت ماه جمعی از بانوان فهیم شهر پرند با تجمع در مقابل مسجد جامع امام علی (ع) ضمن ابراز ارادت
به آستان اول بانوی مؤمن به اسالم ،بر پیرویِ راستین از اصول و مبانی اسالمی و اعتقادیِ این بانوی بزرگوار ،با یکدیگر هم پیمان
شدند .در پایان این گردهمایی شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی در راستای عفاف و حجاب به سمت بوستان فدک راهپیمایی
نمودند.

 -6۳شبِ شاد پرند با کاروانِ نشاط و معنویت
شهر پرند جمعه شب  2۷اردیبهشت ماه میزبانِ ویژه برنامه ماه مبارک رمضان با عنوانِ « کاروان نشاط و معنویت » بود.
کاروان نشاط و معنویت با حمایت سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران و با مشارکت شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند و با حضور
مسئولین شهری ،روسای تبلیغات پرند و رباط کریم و جمع زیادی از شهروندان در بوستان فدک برگزار شد.
این کاروان که از ابتدای ماه مبارک رمضان با حمایت سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران به راه افتاده بود ،پس از افطار ،مهمانِ
مردم شریف پرند در بوستان فدک بود.
در این ویژه برنامه بخش های متنوعی چون سرودخوانی ،عروسک گردانی ،مسابقه و مشاوره به اجرا در آمد.
گفتنی است در این برنامه از آقای عباس صفای مهر یکی از نخبگان جوان شهر پرند و نیز مهندس آقاجانلو رئیس اداره امور فرهنگی و
اجتماعی شهرداری پرند تجلیل به عمل آمد.

 -64برگزاری جشن میالد فرخندۀ امام حسن مجتبی (ع) در گلزار شهدای گمنام شهر پرند
جشن میالد با سعادت امام حسن مجتبی (ع) در شبِ نیمۀ ماه مبارک رمضان با حضور پر شور مردم ،رئیس و اعضای شورای شهر،
فرمانده سپاه پاسداران شهرستان رباط کریم ،رئیس اداره ورزش پرند و رئیس اداره امور فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری پرند،
رئیس و اعضای هیئت ورزش های رزمی و رئیس و اعضای هیئت ورزش های همگانی پرند در جایگاه مزار شهدای گمنام پرند برگزار
شد .در این ویژه برنامه بخش های متنوعی چون اجرای حرکات نمایشی و رزمی ،گروه سرود و مسابقه طناب کشی از جمله
بخش های جذاب و متنوع این مراسم بود که با اجرای آن لحظات شادی را برای شهروندان خلق نمودند.
گفتنی است که در پایان به برندگان مسابقه نیز جوایزی توسط مسئولین و به همت شهرداری پرند اهدا شد.

 -6۵افتتاح ستاد فرماندهی انتظامی شهر پرند
ستاد فرماندهی انتظامی شهر پرند با حضور حجت االسالم و المسلمین نوروزی نماینده مجلس ،سردار خانچرلی فرمانده انتظامی غرب
استان تهران ،حجت االسالم و المسلمین پاشاکی امام جمعه پرند ،رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر پرند ،فرمانده انتظامی
شهرستان رباط کریم ،نماینده شرکت عمران پرند و برخی دیگر از مسئولین افتتاح شد .در این مراسم مقرر شد تا با همکاریِ
شهرداری ،شورای شهر و شرکت عمران ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی پرند تجهیز گردد.

 -66فضاسازی شهر پرند در آستانه سوم خرداد و گرامیداشت آزادسازی خرمشهر
به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد ماه و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر ،حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند نسبت به
فضاسازی و تبلیغات محیطی متناسب با این روز در چند نقطه از شهر اقدام نمود.

 -67برگزاری نشست بزرگ « تربیت فرزند و ارتباط مؤثر با والدین از محضر علم قرآن» در شهر پرند
نشست روانشناسی و آموزشیِ « تربیت فرزند و ارتباط مؤثر با والدین از محضر علم قرآن» با سخنرانیِ جناب آقای دکتر امین
محمدپور روانپزشک و حافظ قرآن و نهج البالغه با هماهنگیِ شهرداری پرند و اداره اوقاف شهرستان رباط کریم در سالن اجتماعات
دانشگاه پیام نور پرند برگزار شد.

 -68برگزاری مراسم شب های قدر در جوار مزار شهدای گمنام شهر پرند
با حضور حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی ،اعضای شورای شهر ،مدیر حراست شهرداری ،رئیس اداره امور فرهنگی و
اجتماعی شهرداری پرند ،روحانیون ،بسیجیان و جمعی از شهروندان ،مراسم شبهای قدر در جوار مزار پاک شهدای گمنام شهر پرند
برگزار شد .در این شب ها پس از سخنرانی امام جمعه محترم شهر ،دعای جوشن کبیر قرائت شد و در پایان شهروندان با بر سر
گذاشتن کالم اهلل مجید ،خداوند را به خوبانش قسم داده و شبهای قدر را احیا نمودند .در حاشیه مراسم شب های قدر برنامه های
متنوعی همچون ایستگاه مشاوره ،ایستگاه نقاشی کودکان ،ایستگاه بازی کودکان و ایستگاه کارشناس طب ایرانی -اسالمی نیز اجرا
شد.

 -69برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی روز قدس در شهر پرند
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری هر چه باشکوه ترِ راهپیمایی روز قدس با حضور نمایندگان و مسئولینِ شهرداری،
شورای شهر ،شرکت عمران ،نیروی انتظامی و بسیج در دفتر حجت االسالم و المسلمین پاشاکی امام جمعه شهر پرند برگزار شد.
در این جلسه نسبت به انجام تبلیغات محیطی و رسانه ایِ این موضوع توسط شهرداری و شرکت عمران ،توزیع بروشور و پوستر در
بین راهپیمایان توسط سازمان تبلیغات اسالمی ،استقرار اتوبوس در مقابل مساجد سطح شهر جهت انتقال نمازگزاران و شرکت
کنندگان توسط شهرداری ،استقرار اورژانس و آتش نشانی در مسیر راهپیمایی ،هماهنگیِ نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و امنیتِ
مراسم ،پوشش تصویری و خبری مناسب ،انسداد تقاطع های منتهی به محلِ مراسم طبق طرح ترافیکی و داربست بندی توسط
شهرداری و اجرا توسط عوامل راهور ،نیروی انتظامی و بسیج تصمیم گیری شد.

 -70شور و شکوهی کم نظیر از شهروندان پرند در حماسه روز جهانی قدس
همزمان با سراسر کشور و در روز جهانی قدس ،مردم ،مسئولین ،بسیجیان ،نیروهای انتظامی و روحانیون شهر پرند ،زن و مرد ،پیر و
جوان ،همه با هم با حضور پر شور و باشکوهِ خود بار دیگر در حمایت از مسلمانان مظلوم فلسطین و برائت از دنیای استکبار و در راس
آنها آمریکا و اسرائیل به پا خاستند.
صبح روز آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و همزمان با سراسر کشور ،مردم روزه دار پرند با در دست داشتن پرچم های "مرگ بر
اسرائیل"" ،مرگ بر آمریکا" و "قدس لنا" با سیاست های رژیم اشغالگر قدس در منطقه مخالفت نموده و خواستار نابودی رژیم غاصب
و جعلی صهیونیست شدند و پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند.
گفتنی است که در پایان این مراسم قطعنامه راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس قرائت شد.

 -71بررسی و تحلیلِ مسائل ورزشی شهر پرند در نشست هم اندیشی مسئولین این حوزه
با حضور رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر ،مسئولین ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی شهر پرند جلسه ای جهت بررسی و
تحلیل مسائل ،مشکالت و مطالبات حوزه ورزشی شهر در سالن شهید احمدی روشن شهرداری پرند برگزار شد.
در این نشست در خصوص احداث زورخانه شهر پرند ،توسعه زیرساخت های ورزشی شهر ،راه اندازی جاده سالمت در مسیر چهاربانده
و تداوم آن در فازهای بعدی تصمیم گیری شد .اختصاص سه قطعه زمین ورزشی به هیئت های ورزشی شهر ،برگزاری مراسم تجلیل از
مدال آوران ،قهرمانان و پیشکسوتان شهر ،انعقاد تفاهم نامه مشارکت شهرداری و اداره ورزش و جوانان شهرستان رباط کریم جهت راه
اندازی و احداث زمین چمن جنب سالن ورزشی الغدیر ،اختصاص جایگاه به دفتر ورزش و جوانان شهر پرند جهت انجام تبلیغات
محیطی در نقاط مختلف شهر ،بررسی مسائل و مشکالت اماکن ورزشی همچون شناسایی و برخورد قانونی با اماکن غیر مجاز از جمله
مهمترین مصوبات این نشست بود.

 -72هماهنگی و برنامه ریزی مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و برپایی نماز عید سعید فطر در جلسه معاونین و مسئولین
شهرداری پرند
در جلسه ای که با حضور معاونین و مسئولین شهرداری پرند در دفتر معاونت خدمات شهری برگزار شد ،نسبت به برگزاری هر چه
باشکوه تر مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و برپایی نماز عید سعید فطر برنامه ریزی و هماهنگی های الزم صورت گرفت.
در این جلسه زمان و مکان برپایی نماز عید سعید فطر ساعت  ۷:۳0صبح در بلوار چمران تقاطع میدان ایمان اعالم شد.
در این نشست در خصوص ترمیم آسفالت بلوار چمران (محل برپایی نماز عید فطر) ،اجرای تیلبغات محیطی این دو مناسبت در سطح
شهر ،استقرار اتوبوس در مقابل مساجد جهت جابه جایی نمازگزاران ،پوشش حداکثری محل مراسم توسط نیروهای انتظامی ،توزیع
بسته های حاوی مهر ،تسبیح و دعای قنوت نماز عید فطر در بین نمازگزاران و استقرار اتوبوس جهت اعزام شهروندان به مرقد امام
راحل (ره) در روز سه شنبه تصمیم گیری شد.

 -7۳آماده سازی جایگاه و محل برگزاری نماز باشکوه عید سعید فطر در بلوار شهید چمران پرند
با تالش و نظارت معاونین فرهنگی و خدمات شهری ،مدیرعامل سازمان حمل و نقل ،مسئول آتش نشانی ،نیروهای حوزه مقاومت
بسیج و جمعی از کارگران زحمتکش خدمات شهری جایگاه برگزاری نماز عید سعید فطر در شب پانزدهم خرداد ماه آماده سازی شد.
نماز عید سعید فطر صبح پنجشنبه  16خرداد ماه راس ساعت  ۷:۳0در بلوار شهید چمران برگزار شد و کلیه فعالیت های الزم جهت
آماده سازی این مکان برای اقامه نماز عید صورت گرفت.

 -74شکوهِ ایمان و همدلیِ مردم شهر پرند در اقامه نماز عید سعید فطر
همزمان با فرا رسیدن عید سعید فطر نماز باشکوه عید با حضور گسترده مردم و مسئولین شهر پرند برگزار شد.
مردم شریف و مومن شهر پرند بار دیگر با حضور گسترده خود در صف های نماز عید سعید فطر ،جلوه ای از یکدلی ،یکپارچگی و
ایمان خود را به نمایش گذاشتند.

 -7۵برگزاری برنامه کوهپیمایی همگانی به مناسبت هفته محیط زیست در ارتفاعات شهر پرند
به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست برنامه کوهپیمایی همگانی از مزار شهدا به مقصد ارتفاعات تخت رستم شهر پرند برگزار
شد .در این برنامه که به همت هیأت ورزش های همگانی شهر پرند و کمیته کوهپیمایی شهر پرند و با همکاری معاونت فرهنگی و
واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم برگزار شد ،پس از پاکسازی مسیر
کوهپیمایی بروشورها و کتاب هایی با مضامین حفاظت از محیط زیست و کیسه های پارچه ای با عنوان " نه به کیسه پالستیکی" در
بین شرکت کنندگان توزیع شد .در پایان این برنامه نیز ورزشکاران و شرکت کنندگان میثاق نامه ای جهت شرکت در کمپین "نه به
کیسه پالستیکی" را امضا نمودند.

 -76اجرای طرح سنجش فشار خون در شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند
طرح بسیج ملی کنترل فشار خون از  2۷اردیبهشت ماه تا  1۵تیر ماه  9٨که با هدف ایجاد حساسیت موضوعی در آحاد جامعه (مردم
و سیاستگذاران) ،افزایش آگاهی و سواد سالمت جامعه در زمینه فشار خون باال اجرا تاکنون اجرا شده است ،با همکاری شبکه
بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم و هماهنگی حوزه سالمت شهرداری پرند ،در شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند نیز طرح
اندازه گیری فشار خون افراد باالی  ۳0سال اجرا شد.

 -77دیدار شهردار پرند با هیئت مدیره شهرک آفتاب
مهندس آگشته به همراه خانم مرادپور رئیس شورای اسالمی شهر پرند و مهندس آقاجانلو رئیس اداره امور فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی با اعضای هیئت مدیره شهرک آفتاب دیدار و گفتگو کرد.
شهردار پرند در پایان با اشاره به نیازهای عمرانی شهرک آفتاب ،خاطرنشان کرد :مناطقی که نیاز به لکه گیری آسفالت و ترمیم و
بازسازی معابر دارد را در دستور کار خود قرار می دهیم.

 -78برگزاری جلسه هماهنگی برنامه صبح و نشاط در شهر پرند
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی الزم جهت اجرای برنامه صبح و نشاط با پخش مستقیم از شبکه سه سیما در تاریخ  21تیر ماه  9٨در
شهر پرند ،صبح روز چهارشنبه  29خرداد ماه با حضور شهردار ،رئیس شورا ،رئیس کمیسیون ورزشی شورای شهر ،رئیس کمیسیون
حقوقی و جوانان شورای شهر ،رئیس اداره ورزش و جوانان شهر پرند ،معاون خدمات شهری شرکت عمران ،نمایندگان فرماندار و صدا
و سیما ،دفتر امام جمعه و با مشارکت رئیس و اعضای هیئت ورزش های همگانی شهر پرند و نیز مسئولین باشگاه های ورزشی در
سالن اجتماعات شهید احمدی روشن برگزار شد .در این نشست سه کمیته اعم از مالی ،اجرایی و امنیتی جهت برگزاری بهینه برنامه
تشکیل شد .نمایندگان کمیته مالی شرکت عمران ،شهرداری ،شهرک صنعتی ،هیئت ورزش های همگانی ،اداره ورزش و جوانان شهر
پرند ،نمایندگان کمیته اجرایی کلیه اعضا و نمایندگان حاضر در جلسه و نمایندگان کمیته امنیتی نیز پلیس راهور ،حوزه مقاومت
بسیج ،حراست شهرداری ،سپاه و دفتر امام جمعه معرفی شدند.

 -79برگزاری برنامه کوهپیمایی همگانی به مناسبت هفته محیط زیست در ارتفاعات شهر پرند
به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست برنامه کوهپیمایی همگانی از مزار شهدا به مقصد ارتفاعات تخت رستم شهر پرند برگزار
شد .در این برنامه که به همت هیات ورزش های همگانی شهر پرند و کمیته کوهپیمایی شهر پرند و با همکاری معاونت فرهنگی و
واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم برگزار شد ,پس از پاکسازی مسیر
کوهپیمایی بروشورها و کتاب هایی با مضامین حفاظت از محیط زیست و کیسه های پارچه ای با عنوان " نه به کیسه پالستیکی" در
بین شرکت کنندگان توزیع شد .در پایان این برنامه نیز ورزشکاران و شرکت کنندگان میثاق نامه ای جهت شرکت در کمپین "نه به
کیسه پالستیکی" را امضا نمودند.

 -80نشست صمیمی مدیرعامل اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران با شهردار و مسئولین شهرداری پرند

جناب آقای بابایی سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران و هیئت همراه با حضور در دفتر شهردار پرند با
مهندس آگشته ،دکتر میرزائی رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر پرند و مهندس آقاجانلو رئیس اداره فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری پرند پیرامون اهمیت توجه به کیفیت عملکرد روابط عمومی ها دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار آقای بابایی ضمن تأکید بر اهمیت و حساسیت نقش روابط عمومی ها در ایجاد اعتماد عمومی به نظام و با اشاره به اینکه
نوک پیکان حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری ها در روابط عمومی خالصه می شود ،اظهار کرد :سطح فراگیری و شروع فعالیت
روابط عمومی ها بعضاً در بسیاری از مقاطع جدای از پروتکل اجتماعی و فرهنگی است.

 -81برگزاری جلسه هم اندیشی شهردار پرند با هنرمندان شهر در فرهنگسرای بهشت
جلسه هم اندیشی شهردار پرند با هنرمندان شهر با حضور شهردار ،رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ،رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد شهرستان رباط کریم ،شهردار سپید دشت به عنوان مهمان افتخاری و جمعی از هنرمندان شهر پرند در فرهنگسرای بهشت
برگزار شد .در پایانِ این نشست ،مسئولین شهری از نمایشگاه عکس با موضوع «فستیوال هنرمندان» در فرهنگسرای بهشت بازدید به
عمل آورده و در حاشیه این دیدار ،هنرمندان دغدغه های خود را با شهردار در میان گذاشتند و مهندس آگشته نیز راهکارها و پاسخ
های الزم را ارائه دادند.

 -82برگزاری دومین جلسه کارگروه پدافند غیر عامل در شهرداری پرند
دومین جلسه کارگروه پدافند غیرعامل شهرداری پرند با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ،رابط پدافند غیر عامل
فرمانداری رباط کریم ،کارشناس پدافند غیر عامل شهرداری پرند ,عضو هیئت مدیره شهرک آفتاب و کلیه معاونین و مسئولین
شهرداری پرند در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن برگزار شد .در این جلسه گزارشات کلیه معاونت های شهرداری در خصوص
فرصت ها و تهدیدهای حوزه معاونتی خود و راهکارهای عملیِ پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.
جانمایی مناطق باز و امن در زمان بحران برای هر فاز به همراه تعیین محدوده آتش نشانی ،خرید تجهیزاتی چون کانکس سرویس
بهداشتی و چادر هالل احمر ،تعیین شهرک آفتاب به عنوان شهرک پایلوت پدافند غیر عامل و آموزش های بحران و پدافند به تمامی
مدیران ،لزوم حضور نمایندگان اداره آب ،برق ،گاز ،مخابرات و آموزش و پرورش در جلسات کارگروه ،هماهنگی جهت استقرار هالل
احمر در فاز یک و برگزاری همایش و جشن برای کودکان در زمینه آموزش پدافند غیر عامل از مصوبات این جلسه بود.

 -8۳تجلیلِ حوزه بسیج  ۳60بصیرت شهر پرند و بسیج جامعۀ زنان شهرستان رباط کریم از بانوان شهرداری پرند
به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب ،فرماندۀ حوزه بسیج  ۳60بصیرت شهر پرند به همراه فرمانده حوزه بسیج خواهران شهر
پرند و اعضای بسیج جامعۀ زنان شهرستان رباط کریم و با حضور مهندس آگشته از بانوان شهرداری پرند با اهدا گل تجلیل به عمل
آوردند .آقای کاظم پناه فرمانده محترم حوزه بسیج  ۳60بصیرت شهر پرند به همراه سرکار خانم کامرانی فرمانده حوزه بسیج خواهران
شهر پرند و چند تن از اعضای بسیج جامعۀ زنان شهرستان رباط کریم و با حضور شهردار پرند ،مسئول حراست شهرداری و رئیس
اداره امور فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری پرند در راستای گرامیداشت حادثۀ سال  1۳14مسجد گوهرشاد و هفته عفاف و
حجاب ،ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بانوان شهرداری ،با اهدا گل از آنان تجلیل نمودند.

 -84برگزاری جشن فرشته های آسمانی به مناسبت هفته عفاف و حجاب در بوستان فدک شهر پرند
جشن فرشته های آسمانی با حضور امام جمعه ,اعضای شورای شهر ,مسئولین و شهروندان پرند در بوستان فدک برگزار شد.
این جشن به مناسبت گرامیداشت سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب که به روز ملی حجاب و عفاف نامگذاری شده است و به
همت شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند ،شرکت عمران ,بسیج و دفتر امام جمعه شهر پرند و با اجرای بسیج جامعه زنان شهرستان
رباط کریم "جشن فرشته های آسمانی" در بوستان فدک شهر پرند برگزار شد.
سخنرانی همسر شهید مدافع حرم شهید انصاری ,سخنرانی حجت االسالم دکتر باقی زاده در خصوص مقام زن و لزوم اشاعه حجاب و
عفاف ,اجرای سرود و تواشیع و تقدیر از بانوان محجبه شهر پرند بخش هایی از این مراسم بود.
در حاشیه این جشن غرفه های فرهنگی ,ویزیت رایگان پزشک ,مشاوره خانواده ,پاسخگویی به شبهات دینی و نیز غرفه صنایع دستی
در حال ارائه خدمات به شهروندان بودند.

 -8۵سومین سالگرد شهادتِ آتشنشان پرندی شهید علی قانع و حضور مسئولین شهرداری و شورای شهر در این بزرگداشت
در سومین سالگرد شهادت آتشنشان فداکارِ پرندی ،شهید علی قانع و در راستای عرج نهادن به مقام واالی این شهید بزرگوار و با
حضور شهردار ,اعضای محترم شورای اسالمی شهر ,همکاران آتش نشانِ شهید قانع ,مسئول امور ایثارگران و خانواده محترم آن
شهید ,دو ایستگاه صلواتی در مقابل ایستگاه آتش نشانی پرند و نیز در مقابل مسجد جواد االئمه (ع) بر پا شد .همزمان با سومین
سالگرد آسمانی شدنِ شهیدِ آتش نشان علی قانع ،دو ایستگاه صلواتی در مقابل ایستگاه آتش نشانی پرند و نیز در مقابل مسجد جواد
االئمه (ع) به همت واحد آتش نشانی شهرداری پرند برپا گردید.

 -86حضور پر شور شهروندان پرند در جشنواره همیاران برق در بوستان فدک
جشنواره همیاران برق که به همت اداره برق پرند و همکاری شهرداری در بوستان فدک برگزار شد ،با استقبال کم نظیر شهروندان
همراه بود .این جشنواره که با هدف آشنایی و آموزش فرهنگ مصرف بهینه برق و رعایت نکات ایمنی ،برگزار شد .شامل بخش هایی
چون آموزش راهکارهای مدیریت مصرف برق در وسایل سرمایشی ،عروسک گردانی ،اجرای نمایش سایه ،نقاشی بر روی چهره
کودکان و اهدا جوایز به برندگانِ مسابقه بود.

 -87برگزاری جشن تولد فرزندانِ خردسالِ شهیدِ آتش نشان پرندی علی قانع
مراسم جشن تولد دو فرزند شهید فداکار و آتش نشان پرندی ،شهید علی قانع با حضور امام جمعه ،شهردار ،رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر پرند ،مسئولین حراست و بازرسی شهرداری ،رئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری ،رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران شهرستان رباط کریم ،رئیس ستاد نماز جمعه پرند ،مسئول آتش نشانی و چند تن از آتشنشانان ،مسئول امور ایثارگران
شهرداری ،رؤسای کالنتری های  1۷و  1٨پرند و فرمانده حوزه های بسیج شهر پرند در منزل آن شهید بزرگوار برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی با تأکید بر اهمیت عرج نهادن به مقام واالی شهدای آتش نشان ،تصریح
کرد :شهدای آتش نشان با شجاعتِ تمام و گذشتن از جان خود وارد این حرفه می شوند و در یاری رساندن به گرفتاران در آتش
لحظه ای درنگ نمی کنند .این فداکاری بسیار ارزشمند است و باید قدردان این شهدا و خانواده های معزز آنان باشیم.
با توجه به تقارن سومین سالگرد شهادت این شهید واالمقام و تولد دو فرزندِ  6و  9سالۀ آن بزرگوار ،به همت شهرداری و شورای
اسالمی شهر پرند مراسم جشنی برای این عزیزان در منزل شهید علی قانع برگزار شد.

-88افتتاح دفتر تعزیرات حکومتی شهر پرند
با حضور مدیر کل تعزیرات شهرستان های استان تهران ،نماینده مجلس ،فرماندار رباط کریم ،امام جمعه پرند ،شهردار ،رئیس و
اعضای شورای اسالمی شهر ,دادستان پرند و دیگر مدیران و مسئولین شهری دفتر تعزیرات حکومتی شهر پرند افتتاح شد.
دفتر تعزیرات حکومتی پرند با هماهنگی فرماندار و نماینده پارلمان ملی ،امام جمعه محترم پرند و سایر مسئوالن در راستای رسیدگی
به تخلفات اقتصادی در این شهر افتتاح شده است.

 -89برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهر پرند در پی حادثه آتش سوزی در یکی از برج های مسکونی شهرک آفتاب
پس از حادثه آتش سوزی در برج  66Bشهرک آفتاب پرند و اطفای حریق در این برج توسط آتش نشانان پرند ,رباط کریم و نصیر
شهر ,جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست معاونت سیاسی امنیتی فرمانداری رباط کریم و با حضور رئیس و اعضای شورای شهر و
سایر اعضای ستاد ,در محل شهرداری پرند برگزار شد .در ابتدای جلسه آقای سالکی معاونت سیاسی امنیتی فرمانداری ضمن اظهار
تأسف از بروز چنین حادثه ای ,اظهار داشت :در همان دقایق اولیه وقوع حادثه دوستان ما در شهرداری و شورای شهر در محل حادثه
حضور یافتند و پس از اطالع از آتش سوزی ستاد بحران شهرستان با آمادگی کامل و متشکل از آتش نشانی های شهرهای همجوار,
اورژانس ,نیروی انتظامی و بسیج در محل حادثه حضور یافتند .وی در ادامه بیان کرد :بنده نیز شخصا در معیت امام جمعه محترم
پرند در محل حادثه حضور یافتم و شرح حادثه را از نزدیک بررسی نمودیم و پس از آن تصمیم گیری های الزم صورت گرفت .آقای

سالکی تصریح کرد :اساسا از وقوع چنین حوادثی نگرانیم و علیرغم آمادگی کامل در امدادرسانی ,این اتفاق یک تلنگر بسیار بزرگ
برای ما بود که بایستی عالج واقعه را قبل از وقوع و بروز هر نوع حادثه ای داشته باشیم .معاون سیاسی امنیتی فرمانداری در ادامه
تاکید کرد :قطعا فرماندار محترم تمهیدات الزم را جهت پیگیری و آزاد نمودن ماشین آالت خریداری شده در گمرک خواهند داشت و
پیگیری های الزم جهت تحویل آنها را طی مکاتبه ای با استاندار محترم انجام خواهیم داد .وی همچنین در خصوص تمهیدات بعدی
افزود :طی پیگیری که با شهردار محترم و اداره برق و دستگاه های مرتبط خدمات رسان داشته ایم در اسرع وقت برق ساختمان این
برج وصل و امکانات اولیه شهروندان را فراهم خواهیم نمود .آقای سالکی در ادامه جلسه ضمن تقدیر و تشکر ویژه از زحمات و تالش
های عوامل آتش نشانی پرند ,شهردار محترم ,رئیس و اعضای شورای شهر ,تصریح کرد :جای تقدیر دارد که با امکانات بسیار کم
اقدامات ویژه ای در مهار آتش سوزی صورت گرفت .معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تاکید کرد :چنانچه الزم باشد اقدامات بعدی
جهت اسکان موقت شهروندان عزیز را انجام خواهیم داد .وی در پایان ضمن دعوت مردم به آرامش خاطر نشان کرد :آمادگی الزم
جهت رفع مشکالت مردم را در شرایط مطلوب داریم و لذا آنچه که در اینجا برای ما حائز اهمیت بود این است که تمامی امکانات
اطفاء حریق در ساختمان ها تعبیه شده و بایستی شرکت عمران پرند در اسرع وقت نسبت به فعال نمودن تمامی بلوک ها اقدام نماید
و این یک امر بسیار ضروری است .در این جلسه اعضای شورای شهر نیز ضمن اظهار نگرانی و تاسف از وقوع چنین حوادثی اذعان
داشتند که بارها و بارها بحث ضرورت فراهم نمودن تجهیزات اعضاء حریق را به گوش مسئولین مربوطه رسانده ایم و گوشزد نمودیم و
خواستار خرید لوازم ضروری آتش نشانی بودیم که متاسفانه تاکنون تعلل صورت گرفته است .در پایان جلسه شهردار پرند ضمن اعالم
آمادگی کامل و به موقع دستورِ خرید لوازم ضروری جهت رفع مشکالت ساختمان خسارت دیده را صادر نمود و عملیات اجرایی آن
آغاز شد.

 -90آغاز زندگی مشترک دو زوج پرندی همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)
همزمان با سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و در راستای فرهنگ سازی ازدواج آسان در سالروز ازدواج
آسمانی امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مراسم ویژه ازدواج دو زوج جوان پرندی به همت هیئت امنا و امام جماعت مسجد امام
حسین (ع) ,با مشارکت شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند و با حضور حاج آقا کوثری نیا امام جماعت مسجد امام حسین و مسئول
دفتر نمایندگی شورای نگهبان شهرستان رباط کریم ,رئیس شورای شهر پرند ,رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند ,ائمه
جماعات مساجد شهر پرند و جمعی از شهروندان در مقابل مسجد امام حسین در میدان ایمان برگزار شد.

-4۵برگزاری مراسم اهداء حوالۀ کمک هزینه جهیزیۀ نوعروسان در اداره کمیته امداد شهر پرند
مراسم اهداء کمک هزینه جهیزیۀ نوعروسان نیازمند با حضور رئیس ،نایب رئیس و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر
پرند ،رئیس اداره تبلیغات اسالمی پرند ،رؤسای کمیته امداد پرند و رباط کریم ،مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره و مدیر حراست
شرکت عمران و رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند در محل کمیته امداد پرند برگزار شد.
در این مراسم  ۷عدد حواله کمک هزینه خرید جهیزیۀ به نوعروسان نیازمند شهر پرند اهدا شد.

 -91عرفه جلوه ای باشکوه از بخشش بیکران پروردگار و فرصتی زیبا برای ثبت بندگی در دفتر عبودیت
مراسم باشکوه قرائت دعای پر فیض عرفه با حضور حجت االسالم و المسلمین پاشاکی امام جمعه پرند ,مسئولین ,روحانیون ,خانواده
های شهدا و اقشار مختلف مردم مومن پرند همراه با نوحه خوانی در رثای مظلومیت سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین
(ع) در مزار شهدای گمنام پرند برگزار شد .مردم پرند با حضور در جوار نورانی شهدای گمنام این شهر ،همنوا با دعای عرفه ی
حضرت سید الشهداء (ع) ,به نیایش پرداختند.

 -92اقامه نماز عید سعید قربان در مسجد جامع امام علی (ع) شهر پرند
همزمان با سراسر ایران اسالمی نماز عید سعید قربان به امامت حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی خطیب توانای نماز
جمعه و با حضور گرم و پر شور مردم ،روحانیون و مسئولین در مسجد جامع امام علی (ع) برگزار شد .دربهای مسجد جامع پس از
اقامه نماز صبح به روی نمازگزاران عزیز باز شد و از همان ساعات نخست شاهد حضور گرم شهروندان جهت شرکت در نماز عید سعید
قربان بودیم.

 -9۳برگزاری همایش روز خبرنگار و تجلیل از اصحاب رسانه شهر پرند
همایش روز خبرنگار جهت تجلیل از اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان رباط کریم و پرند با حضور شهردار ،رئیس و اعضای شورای
شهر و روزنامه نگاران و خبرنگاران در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن شهرداری پرند برگزار شد .در پایان این همایش از
خبرنگاران و اصحاب رسانه با ارائه لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

 -94بازدید مسئولین شهری از محل بازسازی واقعه غدیر در شهر پرند
شهردار ،رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر پرند ،امام جمعه پرند ،معاون عمرانی فرمانداری شهرستان رباط کریم ،مدیر عامل
سرزمین ایرانیان و سایر مسئولین از محل بازسازی واقعه غدیر خم در شهر پرند بازدید به عمل آوردند .شهردار پرند در این بازدید
دستورات الزم را در راستای همکاری با این گروه جهت اجرای این برنامه به معاونت های مربوطه ابالغ نمود.
 -9۵نمایش میدانی بازسازی واقعه غدیر خم در شهر پرند
نمایش میدانی واقعه غدیر خم با حضور حجت االسالم و المسلمین پاشاکی امام جمعه پرند ،اعضای شورای شهر ،معاونین شهردار،
فرماندهان دو حوزه مقاومت بسیج پرند و جمعی از عاشقان والیت اجرا شد .این نمایش با حضور هنرمندانی از استان خوزستان به
مدت سه روز در میدان امام خمینی (ره) جنب پایانه اتوبوسرانی شهر پرند و از ساعت  1٨الی  20اجراء شد.
 -96برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان سرافراز شهرستان رباط کریم ،پرند و نصیر شهر در دانشگاه آزاد شهر پرند
به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند و با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی پرند مراسم تجلیل از آزادگان غیور و سرافراز
شهرستان رباط کریم ،پرند و نصیرشهر با عنوان « الماس های درخشان » و با حضور فرماندار ،امام جمعه ،رئیس و اعضای شورای
شهر ،شهردار ،معاونین شهرداری ،مسئولین و جمعی از خانواده های شهدا ،ایثارگران و آزادگان در دانشگاه آزاد پرند برگزار شد.
در این بزرگداشت شهرداری پرند از  ۵4آزاده در شهرهای رباط کریم ،پرند و نصیرشهر به پاسِ رشادت ها ،صبوری ها و از
خودگذشتگی های این بزرگ مردان با اهدا لوح سپاس تجلیل و قدردانی به عمل آورد.
 -97برگزاری مراسم به اهتزاز در آمدن پرچم موال امیرالمومنین (ع) در مقابل مسجد جامع امام علی(ع) شهر پرند با حضور
امام جمعه ,مسئولین ,مردم و با دستان سادات جلیل القدر شهر پرند
 -98آغاز مدیریت یکپارچه در شهر پرند /سند تحویل شهر به امضای استاندار رسید.
با حضور دکتر محسنی بندپی و کلیه مسئولین شهری و شهرستانی در آیین رونمایی از سند تحویل کامل شهر پرند به شهرداری,
مدیریت یکپارچه پرند آغاز شد و سند تفاهم نامه شهرداری و شرکت عمران با  2۳بند پس از امضای طرفین به امضای جناب استاندار
رسید.
 -99بازدید میدانی معاونین و مدیران شهرداری پرند از وضعیت فازهای تحویلی
با شروع مدیریت یکپارچه شهر پرند و پیرو امضای سند تحویل شهر به شهرداری ,مدیران شهرداری از وضعیت فاز های  ۳تا  6شهر
پرند بازدید به عمل آوردند .معاونین شهرداری پرند ضمن بازدید از  4فاز تحویلی ,مشکالت و نیازهای خدماتی ,عمرانی ,بصری,
فرهنگی و  ...آن را بررسی کردند .پس از بازدید میدانی در دفتر مدیر خدمات شهری شرکت عمران جلسه ای با حضور مدیران و
معاونین شهرداری برگزار شد که به بررسی موضوعات مربوطه پرداخته شد.
-100برگزاری جلسه هماهنگی هیئات مذهبی شهر پرند در دفتر امام جمعه
به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و شروع فعالیت هیئات مذهبی ،نشستی با حضور حجتاالسالم والمسلمین عبداله زاده پاشاکی,
رئیس و اعضای شورای شهر ،روسای اداره تبلیغات اسالمی شهرستان رباط کریم و شهر پرند ،رؤسای کالنتری  1۷و  1٨و راهور،

هیئت ها و مسئولین مساجد سطح شهر پرند ،اداره برق و نماینده بیمه برگزار شد .این نشست با هدف برنامه ریزی و هماهنگی هر
چه بهتر هیئات مذهبی شهر جهت برگزاری مراسمات ماه محرم ،جلوگیری از هر گونه اتفاق ناگوار در هیئت ها و ایجاد نظم در سطح
شهر پرند برگزار شد.
-۵7اهتزاز پرچم عزای سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) در برج نوری ورودی شهر پرند
با نزدیک شدن به ماه عزای سید و ساالر شهیدان و به همت دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند پرچم سیاه عزای حضرت
اباعبداهلل الحسین (ع) بر فراز برج  60متری ورودی شهر پرند به اهتزاز درآمد.
-۵8چاپ و نصب بنرهای تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) در نقاط مختلف شهر پرند
 -۵9برگزاری نشست هماهنگی ویژه برنامه های ماه محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا در دفتر امام جمعه شهر پرند
نشست هماهنگی ویژه برنامه های ماه محرم و مراسمات روز تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور امام جمعه پرند و اعضای محترم
ستاد برگزاری عزاداری حسینی این شهر پیرامون چگونگی برگزاری برنامه های محرم و مراسمات روز تاسوعا و عاشورای حسینی در
دفتر امام جمعه برگزار شد .در این نشست در خصوص برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی ،تجمع هیئت های مذهبی در روز تاسوعا
و نماز ظهر عاشورا برنامه ریزی و هماهنگی های الزم صورت گرفت.
 -60راه اندازی پویشِ «هر خانه یک پرچم» در شهر پرند
با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) ،پویشِ « هر خانه یک پرچم » به همت جوانان
حوزه مقاومت بسیج شهید امیری فر و هیئت رهروان والیت و با همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر و دفتر امام جمعه پرند راه
اندازی شده است که این پویش با استقبال خوب شهروندان مؤمن پرند همراه بود .هدف از اجرای این طرح فرهنگ سازی در سطح
شهر پرند و زنده نگه داشتن یاد و نام سید الشهدا (ع) و تکریم عزای حسینی است .در این پویش خدماتی چون عرضه رایگان پرچم
عزا ،ماشین نویسی رایگان ،پخش زنده بین الحرمین به همراه سنج و دمام زنی هر روز از ساعت  1۷تا اذان مغرب در میدان استقالل
شهر پرند به متقاضیان عرضه خواهد شد.
 -62شکوه یکدلی و ایمان در همایش شیرخوارگان حسینی در مسجد جامع شهر پرند
همزمان با برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در سراسر کشور ،این همایش در اولین جمعه ماه محرم با حضور گسترده
مادرانِ دلداده و شیفتگان حضرت علی اصغر (ع) در مسجد جامع امام علی (ع) شهر پرند نیز برگزار شد.
در این مراسم که با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین عبداهلل زاده پاشاکی و با نوحه خوانی مداح اهل بیت (ع) حاج محمد سامانی
برگزار شد ،مادران پرندی نوزادان شیرخوار خود را به یاد مظلومیت شهید شش ماهۀ کربال حضرت علی اصغر (ع) روی دستان خود
گرفته و در غم جانکاه حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و شهادت مظلومانه کوچک ترین سرباز امام حسین (ع) اشک ماتم ریختند.
 -6۳برپایی ایستگاه صلواتی با همت و همکاری حوزه مقاومت بسیج و شهرداری پرند در مقابل مسجد جامع امام علی (ع)

در این ایستگاه خدماتی چون پخش عصرانه ،ماشین نویسی رایگان ،واکس صلواتی ،شابلون صلواتی و پخش پیکسل از شب اول تا
شب سیزدهم محرم الحرام به عزاداران حسینی ارائه می شود.

 -64برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا در جوار مزار شهدای گمنام شهر پرند
همزمان با هشتمین روز از ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) مراسم قرائت پر فیض زیارت عاشورا با سخنرانی و
روضه خوانی حجت االسالم برکتی و مداحی و نوحه خوانی مداح اهل بیت (ع) وحید خدابنده و با حضور مسئولین شهری ،اعضای
شورای شهر ،کارکنان شهرداری ،بسیجیان و روحانیون شهر پرند در جوار مزار شهدای گمنام این شهر برگزار شد.
 -6۵عزاداری باشکوه مردم پرند در تاسوعای حسینی
همزمان با تاسوعای حسینی مردم مؤمن و شریف پرند و هیآت مذهبی پس از تشکیل دسته جات سینه زنی و حرکت به سمت
مسجد جامع امام علی (ع) در مقابل این مسجد تجمع کرده و به ندبه و عزاداری در رثای سقای تشنه لبِ کربال حضرت ابالفضل
العباس (ع) پرداختند.
 -66اقامه نماز ظهر عاشورا با حضور پر شور عزاداران حسینی در بلوار چمران شهر پرند
 -67فضاسازی و تبلیغات محیطی در سطح شهر پرند به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
 -68برپایی بازارچه خیریه با هدف حمایت از کودکان سرطانی و بی سرپرست در میدان استقالل شهر پرند
با هدف حمایت از کودکان مبتال به سرطان و بی سرپرست و با همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند ،بازارچه خیریه در شهر
پرند برپا شد .این بازارچه که از فردا  2٨شهریور ماه در میدان استقالل ،جنب پایانه تاکسیرانی کار خود را آغاز می کند تا  12مهر ماه
در این محل دایر خواهد بود و تمامی عواید این بازارچه صرف هزینه درمان کودکان مبتال به سرطان و بی سرپرست خواهد شد.
 -69برگزاری جلسه کمیسیون پدافند غیر عامل شهرداری پرند با موضوع تبیین برنامه های هفته پدافند غیر عامل
با هدف بررسی و تبیین برنامه های هفته پدافند غیر عامل در آبان ماه ،ظهر امروز جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون پدافند غیر
عامل شهرداری پرند در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن برگزار شد .در این نشست در خصوص برگزاری مانور عملیاتی زلزله و
آتش سوزی در هفته پدافند غیر عامل با همکاری کلیه ادارات سطح شهر پرند به ویژه شهرداری پرند ،آتش نشانی ،اداره برق ،اداره
گاز ،هالل احمر شهرستان رباط کریم و آموزش و پرورش تصمیم گیری شد.
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ستاد مدرییت بحران
 -1رفع آبگرفتگی در مسیر میدان امام خمینی (ره) به سمت بلوار باهنر شهر پرند
در پی بارندگی های شدید هفته دوم فروردین ماه در شهر پرند مسیر میدان امام خمینی (ره) به سمت بلوار باهنر دچار آبگرفتگی شده
بود که با تالش و نظارت اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند این مشکل برطرف شد.

 -2رفع آبگرفتگی های معابر و بازگشایی کانال های هدایت آبهای سطحی شهر پرند در پی بارش های بهاری اخیر
در پی بارندگی های بهاری در شهر پرند ،برخی از معابر دچار آبگرفتگی شدند که با تالش و نظارت نیروهای خدمات شهری شهرداری
پرند این معابر بازگشایی و آبگرفتگی کانال ها مرتفع شد.
با توجه به بارش های شدید در هفته اول فروردین ماه و با هدف سهولت تردد شهروندان ،معاونت و کارشناسان خدمات شهری
شهرداری پرند با نظارت در سطح شهر ،با توجه به وضعیت و شرایط هر معبر نسبت به رفع آبگرفتگی آنها اقدام نمودند.

 -۳آمادگی کامل اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند برای بارندگی های پیش رو و بحران های احتمالی
در پی پیش بینی های سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارندگی ها تا آخر هفته اول فروردین ماه ،شهرداری پرند ضمن آماده باش
کلیه نیروهای ستاد مدیریت بحران ،اقدام به تجهیز ماشین آالت خود جهت استفاده از آنها در صورت بروز بحران های احتمالی نمود.
بر طبق گزارشات رسیده و پیش بینی های هواشناسی مبنی بر شدت بارندگی ها ،کلیه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند با
تمام لوازم و تجهیزات خود آماده باش بودند و ماشین آالت و تجهیزات ستاد مدیریت بحران در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند.

 -4اجرای تمهیدات الزم ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند برای پیشگیری از آبگرفتگی معابر شهری
با شروع موج دوم بارش ها در هفته دوم فروردین ،اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری پرند تمهیدات الزم جهت پیشگیری از
آبگرفتگی معابر شهری به کار بردند.
در پی این بارندگی ها و با ایجاد گل و الی و تجمع آبهای سطحی در برخی معابر ،با تالش و نظارت نیروهای ستاد مدیریت بحران
شهرداری پرند این معابر بازگشایی و مشکل آبگرفتگی برطرف شد.
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اقدا مات شهرداری رپند ربای کمک هب سیل زدگان
 -1اعزام یک کامیون آب معدنی از سوی شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند به سیل زدگان استان گلستان
در پی حادثه تلخ سیل در استان گلستان ،شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند یک کامیون حامل  ٨000بطری آب معدنی برای کمک
به سیل زدگان به این استان ارسال نمود.

 -2استقرار دو پایگاه برای دریافت کمکهای مردمی به سیل زدگان در میدان استقالل شهر پرند
نیروهای بسیج با همکاری و تعامل شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند جهت دریافت متمرکز کمک های مردمی به سیل زدگان استان
گلستان دو پایگاه در میدان استقالل مستقر نمودند.

 -۳همکاری شهرداری و شوراهای اسالمی شهرهای پرند و رباط کریم در اعزام ماشین آالت به مناطق سیل زده غرب و جنوب
کشور
به دلیل اهمیت باالی اصالح معابر ،کوچهها و خیابانهای اصلی سطح شهر پرند ،ضرورت وجود ماشین آالت سنگینی همچون لودر
نیازی مبرم است .بر همین اساس یک دستگاه لودر از سوی شهرداری و شورای اسالمی رباط کریم با یک دستگاه کمرشکن با هماهنگی
شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند جهت یاری رساندن به مردم سیل زده در استان های غربی و جنوبی کشور عازم شد.

 -4بازدید مسئولین شهر پرند از شهرهای سیل زده استان لرستان و اهدا کمک های مسئولین پرند و هدایای مردمی به
سیل زدگان
مهندس آگشته شهردار و خانم مرادپور رئیس شورا و دیگر اعضای شورای شهر پرند به همراه حجت االسالم والمسلمین عبداهلل زاده
پاشاکی امام جمعه با حضور در شهرها و روستاهای سیل زده استان لرستان ضمن ابراز همدردی با مردم این شهرها از نزدیک با آنان
دیدار و گفتگو کردند و سپس هدایای نقدی و غیر نقدی مسئولین شهرداری ،شورای شهر ،دفتر امام جمعه ،شهرک صنعتی و نیز
شهروندان شریف و فهیم پرند را تقدیم آنان نمودند.

 -۵اجاره و اعزام ماشین آالت راهسازی همچون لودر و بیل بکهو به استان گلستان و شهر پلدختر
 -6نصب بنر اطالع رسانی در سطح شهر پرند جهت دریات کمک های مردمی
 -7ارسال پیامک به شهروندان جهت اطالع رسانی و دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی به شهروندان
سیل زده کشور
 -8ارسال کمک های جمع آوری شده از سوی شهروندان با همکاری مساجد سطح شهر به استان لرستان

سی
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