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  درصدی پروژه خیابان جهاد 04پیشرفت  معرفی واحد های شهرداری الر

 731تلفن 
 پل ارتباطی شما با شهرداری

 منتظر تماس شما جهت ارائه انتقادات و پیشنهادات هستیم.
 

 روابط عمومی شهرداری الر

 سخن شهردار   
تبریک .... تبریک برای عید رفته و عید در پیش ؛ تبریک برای میالد با                      

سعادت و نورانی امام عصر )عج( که             
چندی پیش پشت سر نهادیم و تبریک         
برای در پیش داشتن روزهای پر حالوتِ        
ماهی مبارک . ماه نزول مائده های             
آسمانی و رحمت بی شمار برای هر بنده         
 و امتی . ماه مبارک رمضان و عید آن ....

و صد البته تبریک برای آفرینش                  
حماسه ی بزرگ و ماندگار سیاسی؛            
حضور پرشور آحاد مردم در یازدهمین         
دوره ی انتخابات ریاست جمهوری و           
چهارمین دوره ی انتخابات  شوراهای          

 شهر و روستا.  

هماره گفته ایم که باریتعالی را شاکریم که توفیق پرافتخار خدمت عطا نمود               
تا مهملی باشد برای برداشتن گام های رفیع و بدیع در راستای اعتالی نامی                

 پر آوازه و ماندگار، دیاری نامی، کهن و سترگ ؛ الرستان بزرگ. 

خدمت به شما مردم متدین ، فهیم و صبور الر بزرگترین موهبتی است که                 
نصیب این حقیر و یاران راهمان شده . در آغاز سوگندمان ، خدمت تمام وقت               

 و همه جانبه بود و هم اینک و همچنان نیز بر ادعایمان استواریم.  

در اوان راه طرح ها و پروژه های کارشناسی شده را با لحاظ اولویت بندی                   
تعریف کردیم . اولویت ها را بر مرتفع نمودن آسیب های محرز و نیازمندی ها               
و محرومیت های بدیهی و اولیه بنا نهاده و نتیجتًا بر اساس این الگو پای در                  
راه عمران و آبادی گذاشتیم . توسعه پایدار سر فصل کلیت برنامه های                       
مدون مان بود که حقیقتاً  جز با جلب عنایت ، رضایت و مشارکت مردم تحقق  
این مهم امکان پذیر نبود . در ادامه راه ، ورای همت همکاران ، از خدمات                    
مشاورین توانمند و شهروندان صاحب نظر درامور شهری نیز بسیار بهره جسته   
و طرح های مطالعاتی و پروژه های زیر بنایی تعریف شده را ، با نظراِت حاصل              

 آمده از این همنشینی ها به مرحله اجرا رساندیم. 

ناگفته نماند که در طی پیمودن این راه ، فشار ها و مصائب قابل توجهی را نیز    
از سر گذراندیم هر کدام از این فشارها و مصائب ، خود به تنهاایای مااناع و          
مقاومتی بود در برابر طراحی و اجرای طرح ها و پروژه ها. مصاائابای چاون                   
تحریم ها ، افزایش قیمت کاال و خدمات ، افت چشمگیر ساخت و ساز و ... .                  
اما با توکل بر خداوند کریم و استعانت از بیانات مقام معظم رهبری در ایان                  
 وادی ، و دیگر موارد همسان ، سعی مان را بر فائق آمدن بر مشکالت نهادیم .

تالش و آرزومان بر این است نشریه ی پیش رو که به گزارش عامالاکارد و                     
فعالیت های مجموعه شهرداری الر می پردازد، مقدمه ای باشد جهت تدویان             
طرح جامع عمرانی شهر ، آینده نگری و شناسایی پتانسیل های ماوجاود در                
زمینه ی طرح های خرد و کالن اقتصادی ، اصالح ساختار و تحوالت اداری ،                
مرمت و بازسازی بسترهای عبوری معابرشهری ) آسفالت ها ( ، طارح هاای             
گردشگری و فضای سبز عمومی و پارک ها ، برنامه ها و طرح های کوتاه مدت 
و بلند مدت فرهنگی و ورزشی ، بازیافت و مدیریت پسماند ، سااماانادهای                      
بافت های تاریخی ، شفاف سازی ضوابط شهر سازی ، مکانیزه کردن سیستام              
 های اداری و دیگر طرح ها و پروژه ها در دست اقدام جهت آبادانی شهرمان.

 ادامه در صفحه آخر

  اتمام پروژه عظیم احداث خیابان فاطمیه

پروژه عظیم احداث خیابان فاطمیه )جنب آستان مقدس امامزاده میرعلی ابن الحسین)ع(( باه                   
 اتمام رسید.

این پروژه شامال    
عملیاتهای تملک  
،کااوه بااری ،       
جاادول کشاای،    
زیااارساااازی و    
آسفالت به طاول    

و    025مساایاار   
متر و با   25عرض  

هاادف احاایااای    
بافات فارساوده      

منطقه مذکور و دسترسی آسانتر به امامزاده میرعلی ابن الحسین)ع(و اتصال راه بین ورودی از              
سمت شیراز به میدان مدرس و کاهش بارترافیکی خیابان مدرس شمالی و با هزیناه ای باالا               

میلیارد ریال انجام و آماده بهره برداری است که امید است ماورد رضاایات ماردم              05برحدود  
 شریف و فهیم الر قرارگیرد.  

 تقدیر و سپاس
سپاس بيكران خود و مجموعه شهرداري الر را تقديم ميداريم به                

جهت همراهي و همدلي و همياري امام جمعه ي محترم و روحانيت                
معزز، فرمانداري ويژه الرستان، شوراي اسالمي شهر الر، مديريت          
برق، دادگستري، مديريت آبفا و کليه ادارات شهرستان، با طرح ها،             

 پروژه ها و برنامه هاي اين مجموعه .

 روابط عمومی شهرداری الر
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لطفاً خودتان را معرریر       –* با سالم    
 نمائید؟

نواز شریفی الری هساتام، ماعااونات               -
 شهرداری و سرپرست واحد عمران.

* واحد عمران را به طور مرخررر رر            
 معری  نمایید؟

واحد عمران یکی از واحد های اجارائای        -
و عملیاتی از مجموعه واحد های شهرداری       
می باشد که عالوه بارمسالاولایات هاای             

اداری، بطور کلی تمامی عملیات       –ستادی  

عمرانی  و شهرسازی توسط ایان واحاد،           
نظارت و بعضًا اجرا می گردد و در حاال            

نفار    9حاضر تعداد پرسنل شاغل در واحد       
می باشد که وظیفه فوق را در خادماات            
رسانی به شهروندان عزیز افاتاخاار خاود              

 می داند.

 * مهمررین پروژه هاي واحد عمران؟

انجام زیرسازی و آسفاالات خایااباان             -1
 فاطمیه

شروع عملیات تک لبه،کانیوا، زیرسازی       -2
وآسفالت خیااباان جاهااد )پایاشارفات               

 درصد(05

زیرسازی وآسفالات ورودی شاهارک           -0
 محمد رسول ا...)ص(

زیرسازی وآسفالات ورودی شاهارک           -0
 بوستان  

 دیواره سیل بند جنب نیروی انتظامی   -0

دیوار سیل بناد جاناب        -6
 هتل کوثر

احااداث پاال ورودی        -7
مسکن مهر قالت خاانای       

 توسط خیر محترم  

جدول گذاری وکانیوا و      -8
قسامااتای از زیاارسااازی       

متری شاهارک اماام        05
 خمینی )ره(

اصالح آسفالت بلوار جمهوری اسالمای        -9
 جنب مسجد علی ابن ابی طالب )ع(

 آسفالت باند یک بلوار سعدی -15

* چرا شهرداري الر نسبت به آسفالت        
معابر یرع  شهرک هاي بوسررران و        

محمد رسول اهلل )ص( اقدام نررررده       
 است؟

فصل چاهاارم      20و  22مستند به ماده      -
آئیین نامه قانون زمین شاهاری مصاو            

هیأت وزیران ،کلیه مراحل آماده  71/0/20
سازی زمین بعهده مالک حاقایاقای یاا             
حقوقی می باشد،ضمن اینکه شاهارداری        
نیز مساعدت های الزم در این دو شهارک         
% 2از محل درآمد عمومی شاهارداری و           

نفت و گاز تامالاک دارایای          
 داشته است .

* در پاسخ بره سروال         
برخ  از همشرهرریران      
عزیز در خ وص ترمیر      
حفاري هراي صرور        
گریره و آسفالت خیابان    
ها و عملک گراز  اداره       
محررم گاز الرسررران       
عنوان نموده که این اداره     

طبق قرارداد منعقده با شرهررداري         
هزینه ي ترمی  را بره شرهررداري           
 پرداخت کرده است. توضیح بفرمایید.

قرارداد شهرداری واداره محترم گااز تاا           -
بوده و به اتمام رسیده اسات   91/7/0پایان  

و تاجایی که اینجانب مطلع می بااشام از           
تاریخ فوق تاکنون هزیاناه تارمایام باه              
شهرداری واریز نگردیده است وقبال ازآن        
نیز مبال  واریزی بصورت علی الحساا  و         

صاورت      CNGتهاتر با هزینه گاز جایگاه      
پذیرفته است و با عاناایات باه قایامات             
ها،شهرداری تاکنون بمنظور دفاع از حقوق      
شهروندان ازامضاء قرارداد خودداری نماوده   
است . امید است با پیگیری مسالاولایان             
ذیربط نسبت به حال مشاکال اقادام،تاا             
خدمات رسانی هرچه سریعتر و بهاتار باه           
شهروندان عزیزالر، چه به لحاظ واگاذاری        

انشعا  و همچنین ترمیم معاابار صاورت          
 پذیرد.

* در برخ  از خیابان ها و تقاطع هرا            
عدم ن ب دال برون  مشررالتر  را         
براي شهروندان به وجود آورده  در        
این خ وص چه تدابیري اندیشریرده       

 اید؟

با توجه به عدم تولید دال وعالایارغام               -

خرید از بخش خصوصی جمعًا به مابالا            
ریال همچنیان باا      160/555/555حدود  

کمبود دال ماواجاه مای بااشایام کاه                 
خوشبختانه با پیگیری های بعمل آماده و         

تولید دال    92/0/15تأمین اعتبار از تاریخ     
در کارگاه شهرداری آغاز گردیده است کاه        
 امید است بخشی از کمبودها مرتفع گردد. 

* سخن پایان  و پیشنهاد جهت بهبود   
 هرچه بهرر شهر الر؟

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از ماردم           -
قدرشناس و صبور الرستان، از این عزیازان        
تقاضا دارم در حفظ و نگهاداری و زیاباا             
نگهداشتن شهر الر  باا رعاایات اصاول              
شهروندی و همچنین پرداخات باماوقاع          
عوارض ما را بیش از پیش در پویایی شهار          

 یاری نمایند.

   : شهرداري هرا خردمرا        اشاره
مرعددي به شرهررونردان ارائره               
م  کنند که در این بین شهرداري       
الر ه  از این قائده مسررریرنر           
نیست. براي این خدما  رسانر         
ایرادي در قالب واحدهاي مخرلف    
در شهرداري ها مشغول یعالریرت     
هسرند. ما ه  برآن شدی  در هرر      
شماره از این گاهنامه به معرریر         
واحدهاي شهرداري الر بپردازی .    

 حال با ما همراه باشید. 

  2931تیرماه  -پیش شماره  -گاهنامه داخلي شهرداري و شوراي اسالمي شهر الر 

 دیوار سیل بند جنب نیروی انتظامی

 زیرسازی و آسفالت ورودی شهرک محمد رسول اهلل )ص( زیرسازی و آسفالت ورودی شهرک بوستان

 احداث پارک محله ای زنبق اصالح زیرسازی و آسفالت خیابان جهاد بهره برداری از خیابان فاطمیه



3 
لطفاً خودتان را معرریر        –* با سالم     
 نمائید؟

علیرضا فرامرزی هستم، مسلاول واحاد          -
 تاسیسات شهرداری الر.

* واحد تاسیسا  را به طور مخرر رر       
 معری  نمایید؟

همانگونه کاه هاماشاهاریاان عازیاز                 -
مستحضرند در سطح شهر پارکها، میادین،       
بلوارها و سازمانهای تابعه شهرداری وجاود       
دارند که احداث، تعامایار و ناگاهاداری              
تاسیسات برقی و آبی اینگونه مکاناهاا بار           
عهده واحد تاسیسات شهرداری میباشد. از       
جمله این تاسیسات می توان به تجهیازات        
روشنایی پارکها و مایاادیان، چاراغاهاای            
تزئینی و تجهیزات نورپردازی سطح شهار،       
چراغهای راهنمایی نصب شده در میادیان       
و تقاطع ها و همچنین تاسیسات آبایااری         
فضای سبز مانند چاههای تامایان آ  و           
شبکه لوله کشی بلوارها اشاره نمود. الباتاه         
تامین روشنایی معبر عمومی مانند بلوار ها       
و ... بر عهده مدیریت محترم برق الرستاان     
میباشد. در ضامان باهاره بارداری از                 

واقع در بلاوار پارواز و        CNGجایگاههای  
بلوار سعدی نیز بر عهده شهرداری الر بوده        
که در حال حاضر این امر به سازمان حمل         
و نقل که از سازماناهاای زیارماجاماوعاه            
شهرداری می باشد واگذار شاده و واحاد           
تاسیسات نیز در حد امکان و تاخاصا             
همکاریهای الزم را در زمیاناه سارویا            

 تجهیزات جایگاه به عمل می آورد.

یکی دیگر از وظایف این واحد همکاری باا         
واحدهای دیگر اجرایی شهرداری مااناناد         
عمران، فضای سبز، امور شهر و موتوری در        
انجام پروژه های مربوطه و اناجاام اماور             
تاسیساتی الزم در این زمایاناه مااناناد              
پیگیری خرید و نصب انشعاباهاای آ  و           
برق،        جمع آوری و یاا جااباجاایای                 
تاسیسات آبی و برقی واقع در مسیر پاروژه         

 و ...        می باشد.

 * عملررد واحد؟

همانگونه که میدانیم روش آبیاری فضای        -
سبز بصورت غرق آبی عالوه بر نایااز باه             
صرف وقت و نیروی انساانای فاراوان در            
مصرف آ  نیز تلفاات زیاادی دارد. لاذا            
رویکرد واحد تاسیسات شهرداری الر باه         
سمت اجرای آبیاری قطره ای در فضاای          
سبز سطح شهر بوده که در این راستاا تاا            

ماتار      05555اجارای       95/9/05تاریخ  
لاااااوله کشی قطره ای جهات آبایااری          

کیلومتر از بلوارهای سطاح       20فضای سبز   
ماه پا  از آن         25شهر انجام شده و در  

متر لوله کشی قطره ای جاهات        29555
اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز نقاطای        
مانند پارک بانوان، بلوار فرهانا ، بالاوار           

متاری ورودی      25نخل، بلوار آزادی، بلوار     
شهرک       امام خمینی)ره(، بالاوارهاای           
غدیر شمالی و جنوبی، و ... ، در مجموع به             

متر انجام شده و لوله کشای     12555طول  
ماتار    1855قطره ای بلوار سعدی به طول  

متر لااوله کشای درحاال اجارا         0255با  
 است.

به منظور کاهش در هزیاناه هاای بارق             
مصرفی مکانهای زیار ناظار شاهارداری،            
خصوصا هزینه برق روشنایی پاارکاهاا و           
میادین سطح شهر واحد تاسیسات در حال       
بررسی جهت جایگزینی چاراغاهاای پار           

می باشد      LEDمصرف کنونی با چراغهای     
که عالوه بر کاهش چشمگیر در هازیاناه           
برق، بعلت طول عمر بیشتر نسابات باه            

بارار(     15تا     0المپهای متال هالید )بین      
هزینه تعمیر و نگهداری چراغها نیز کاهش       
می یابد. البته با توجه به اینکه هزینه اولیه          
جهت تعویض چراغاهاای ماوجاود زیااد            
میباشد، میبایست تعویض چراغها بصاورت      
فاز به فاز انجام پذیرد که در ایان راساتاا             

جاهات      LEDدستگاه پروژکتور    20تعداد  
وات پاارک       055جایگزینی چراغاهاای      

 حاشیه خریداری شده است.

در سال جاری، شهرداری الر در جاهات           
ارتقای فرهن  ترافیک اقادام باه نصاب           
چراغهای راهنمایی و راه اندازی سیاساتام        
کنترل فرمانده چراغها در چهار راه تقاطاع        
بلوار جمهوری اسالمی با خیابان معالام و          
همچنین میدان شاهد با هزینه در حادود         

 میلیون ریال نموده است. 255

با توجه به اتمام عملیات احداث و خااک           
ریزی بلوار سعدی، لوله کشی یک بلوار باه         

میالایاون      85متر و با هزینه       1855متراژ  
ریال  به منظور آبیاری فضای سبز احداثای   
انجام گرفته است. همچنین با تاوجاه باه            
اتمام خاک ریزی بلوار ناخال و کااشات             
درخت در این بلوار، لوله کشی بالاوار باه            

مایالایاون      125متر با هزینه  0555متراژ  
 ریال انجام گرفته است.

به منظور بهبود وضعیت آبیاری درخاتاان         
ماتاری ورودی شاهارک اماام              25بلوار  

خمینی )ره( و اجرای شبکه آبیاری قاطاره      
متار   1155اینچ به متراژ     2ای، لوله کشی    
میلیون ریال اناجاام شاده          05و با هزینه    

است. همانگونه که میدانیم قالاعاه اژدهاا            
پیکر یکی از آثار تاریخی شاخ  شهر الر         
میباشاد کاه واحاد        
تااااسااایاااساااات 
شااهاارداری الر     
جهت ایام ناوروز     

و    91سال های    
اقاادام بااه       92

اجرای نورپردازی   
این محل ناماوده     

 است.

بااا تااوجااه بااه      
افزایاش هازیاناه       
های تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی       
المپی قدیمی نصب شده در سطح شاهار،       
نیاز به جایگزینی آنها با چراغهای جادیاد          
مناسب احساس میشد. لذا کالایاه چارا             

دساتاگااه( باا           25راهنماهای قدیمای )     
جاگزیان شاد کاه         LEDچراغهای جدید   

میلیون ریال هزینه در بر داشات.     85مبل   
 LEDبا توجه به اینکه طول عمر المپهای         

برابر المپهای معمولی میباشاد       05حداقل  
هزینه نگهداری چراغها به شدت کااهاش         
پیدا خواهد کرد. همچنین این چراغهاا از          
کیفیت نور و رن   بهتر برخوردار باوده و           

 مصرف برق کمتری دارند.  

با توجه به افزایش فضای سبز احداث شده         
در سطح شهر به منظور بهبود وضاعایات           
آبیاری یک حلقه چاه عمایاق در بالاوار             

مایالایاون      655والیت با هزینه ای بال  بر    
ریال حفر و به تاسیسات آبایااری فضاای           
سبز شهر اضافه شد. الزم به ذکر است کاه           

حلقه چاه جهات      9در حال حاضر از تعداد      
آبیاری فضای سبز سطح شهار اساتافااده          
میشود و میتوان گفت که آبیاری اکثاریات    
فضای سبز موجود در سطح شهار از آ            
شر  شهری مجازا شاده اسات. واحاد              
تاسیسات شهرداری الر به منظور تغایایار         
چهره شهر در جشهنای ملی و ماذهابای           

متار ریساه رناگای          2055اقدام به نصب  
در میدان امام خمینی )ره(،          LEDتزئینی  

میدان سید عبدالحسیان الری، مایادان          
هفت تیر و پل فاطمیه نموده است که این         

میلیون ریال و در حدود       105امر با هزینه    
یک ماه کار مداوم پرسنل واحد تاسیساات        
و همکاری واحدهای دیگر شهرداری مانند       

موتوری و عمران انجام پذیرفت. همچنیان        
جهت مراسم جشن نیمه شعاباان، ریساه          

کم مصرف یاک       LEDهای رنگی با المپ     
وات در میدان امام خمینی )ره( با هزیاناه            

 میلیون ریال نصب گردید. 00

به فضل الهی عملیات احداث و آسافاالات          
باه اتاماام       1092خیابان فاطمیه در سال  

رسید که واحد تاسیسات پیگیری اموری از       
قبیل جابجایی پایه هاای بارق واقاع در             
مسیر خیابان، جااباجاایای کاابال هاای              
مخابراتی و شبکه آ  واقاع در مسایار              
حفاری و قطع و یا جابجایی انشاعااباهاای           
برق و آ  منازل واقع در مسیر خیاباان را           

 برعهده داشته است.  

* سخن پایان  و پیشنهاد جهت بهبود       
 هرچه بهرر شهر الر؟

یکی از مشکالت عدیده شهرداری الر و           -
واحد تاسیسات، تخریاب و یاا سارقات              
تاسیسات منصوبه در سطح شهار تاوساط          
افراد نا آگاه و یا مغرض  می باشد که ایان         
امر هزینه های مادی و پرسنلی زیاادی را          
به شهرداری تحمیل نموده است. به عناوان    
مثال به صورت مکرر شیشه هاا و الماپ            
های چراغهای مربوط به نورپردازی پارکهاا       
و میادین سطح شهر توسط افراد ناشانااس      
شکسته و یا سرقت می شود که عالوه بار           
ایجاد هزینه برای شهرداری، مشاکاالتای          
مانند امکان دسترسی کودکان باه داخال         
چراغها و خطر برق گرفتگی را در بر داشته         
و در مواردی با توجه به ایاناکاه قاطاعاه               
جایگزین در بازار موجود نمی بااشاد کال           
چرا  از کار افتاده و اساقااط شاده و در           
برخی موارد نیز با توجه به نیااز باه رفاع              
خطر برق گرفتگی، واحد تاسیسات مجباور       
به خاموش ناماودن کالایاه چاراغاهاای               
نورپردازی می باشد. لذا توجه خواننادگاان         
 محترم را به نکات زیر جلب می نمایم:

کلیه هزینه های خرید و تعامایار و             -الف
نگهداری تجهیزات ذکر شاده از عاوارض          
پرداخت شده توسط همشاهاریاان عازیاز           
تامین شده و تقاضا دارم دوستان گارامای          
این تجهیزات را جزو اموال خود بداناناد و       

 در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.

در صورت مشاهده افرادی که خصوصاا    - 
در ساعات خارج از ساعات اداری در حاال          
بازنمودن شیرآالت بلوارها و یا دستاکااری        
تجهیزات برقی پارکها و میادین می باشند،       

باه     107خواهشمند است را از طاریاق          
شهرداری الر و یا نیروی انتظامای اطاالع          

 دهند. 

  2931تیرماه  -پیش شماره  -گاهنامه داخلي شهرداري و شوراي اسالمي شهر الر 

 
سپاس خداوند بزرگ که با عنایتش ملتی به پا خاسته را در مسیر استقالل طلبی و عازت                    
خواهی در تمامی مراحل یاری نموده و همیشه فضل و کرمش منشأ سربلندی و ساعاادت               
نظام مقدس جمهوری اسالمی و در مقابل، یأس و نا امیدی دشمنان مستکبر را بادناباال                   

 داشته است.

 خرداد برگ زرین دیگری بر افتخارات این ملت افزود. 20آزمون بزرگ ملت ایران در روز 

انتخاباتی که به فرموده رهبر معظم انقال  پیروز آن مردم بوده که در این امتحان الهی باا                   

حضور جانانه خود ضمن خلق حماسه سیاسی در صحنه بودن و پاویاایای را باه اثاباات                   
 رسانیدند.

ضمن تقدیر و تشکر از مردم سرافراز ایران اسالمی و الرستان بزرگ که با حضور گسترده و    
حداکثری خود در این حماسه سیاسی سهم ارزشمندی در مسیر بالندگی ایاران اساالمای         
ایفا نمودند به منتخب مردم در پست خطیر ریاست جمهوری و منتخبین چهارمیان دوره                
شورای اسالمی شهر الر تبریک عرض نموده، آرزوی موفقیت این بزرگاواران در خادمات                  
رسانی به ملت سرافراز ایران اسالمی و مردم شریف و والیتمدار الر از خاداوناد ماتاعاال              

 خواستاریم.

 محمد جعفر حق شناس الری؛  شهردار الر
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 لیتو گرافی و چاپ: مجتمع چاپ کوثر الرستان

* شهرداری الر اقدام به اجرای طرح ساماندهی انبار خاود             
نموده است. این واحد با استفاده از برنامه های تحت و  و        
با هدف مشخ  نمودن ورود و خروج اموال، ماوجاودی و             

 ساماندهی کل انبار به این کار پرداخته است.

* کاشت بذر گل تابستان در سطح شهار الر آغااز شاد.                   
کاشت این گلها که در بلوارها و میادین اصلی شهر در حال            

ریال انجاام    15/555/555انجام است، با هزینه ای بال  بر        
 و به بهره برداری رسید.

پاجوش نخل در سطح شهر ،دومایان پاروژه       75* کاشت  
واحد فضای سبز شهرداری الر است که با هزینه ای بال  بر             

 ریال انجام گردیده است .17/555/555

* واحد فضای سبز شهرداری الر اقدام باه آمااده ساازی                
فضای سبزپارک محله ای یاس )محله خرمنزار( با کااشات              

 6/555/555نهال های گرمسیری و با هزینه ای باالا  بار            
ریال نموده است .گفتنی است هزینه عمرانی اجرای فضاای    

 ریال می باشد.10/555/555سبز مذکور نیز بال  بر 

* این واحد همچنین اقدام به تسطیح یاک واحاد پاارک         
محله ای به نام زنبق)محله خرمنزار( با هزیاناه ای باالا                 

ریال و تسطیح فضای سبز بلوار ساعادی، باا       0/555/555
ریال نموده است . شاایاان        10/555/555هزینه ای بال  بر 

ذکر است اجرای پارک زنبق نیز در حال انجام است و بالا              
ریال هزینه در بر دارد ایان پاارک       00/855/555برحدود  

واقع در محله خرمنزار،روبه روی مساجاد اماام حسان                 
 مجتبی)ع( می باشد.

گفتنی است هدف از اجرای این پروژه ها توساعاه فضاای              
 سبز شهری و افزایش سرانه فضای سبزشهرالر می باشد.

* اخذ مجوز جابه جایی چاه آ  پاارک شاهار از ساوی                   
سازمان آ  منطقه ای استان فارس به منظور تأمایان آ              
فضای سبز موجود یکی دیگر از کارهای مهم این واحد باه         

 شمار می آید .

* ازدیگر پروژه های شهرداری الر الیروبای قساماتای از                
رودخانه وربند بوده که با هدف جمع آوری نخاله هاو زبالاه            
ها و دیگر پسماندهای رها شده و حافاظ زیاباایای ایان                  

ریاال، تاوساط       18/055/555رودخانه با هزینه ای بال  بر  
 واحد امورشهر انجام گردیده است.

قالده س  ولگرد در سال جدیدیکی دیگار از       78اتالف   * 
کارهای مهم واحد امورشهرشهرداری می باشد که با هادف          
مبارزه با بیماریهای مشتارک انساان ودام باه خصاوص              
بیماریهای سالک و هاری و باا هازیاناه ای باالا  بار                     

 ریال انجام شده است.10/555/555

* مبارزه با رهاسازی فاضال  خانگی در معابرعمومای باه             
منظور حفظ بهداشت و جلوگیری از خسارت ناشی از آن            

 سومین فعالیت واحد

* امورشهر با همکاری کمیته مبارزه با رها سازی فاضاال             
 خانگی و مرکز بهداشت و درمان الرستان می باشد.

عدد سطل زباله در سطح شهر با هازیاناه ای           05* نصب    
ریال و با هدف جلوگیری از پاخاش      75/555/555بال  بر  

 زباله در محیط انجام گردیده است .

* لکه گیری و ترمیم حفاری های سطح شهر با استفاده از    
تن آسافاالات باا هازیاناه ای باالا  بارحادود                         110

 ریال دیگر پروژه این واحد به شمارمی رود.105/555/555

* از مهمترین فعالیت های شهرداری الر می توان به طارح         
اولیه پرداخت الکترونیکی عوارض نوسازی از طریق برنااماه         
تحت و  و تعیین شناسه پرداخت در راساتاای ایاجااد                
شهرداری الکترونیک و تسهیل در کار اربا  رجاوع اشااره            

 کرد.

* شایان ذکر است این فعالیت ها با تالش شابااناه روزی                
خدمتگزاران خود در شهرداری الر انجام گرفته کاه امایاد           
 است مورد رضایت خداوند و مردم شریف الر قرار گیرد.    

 

 ادامه از صفحه اول

 سخن شهردار

تا حال هر چه از دستمان بر آمده دری  نکرده ایم . آنچه نقاطاه                
قوّت، پیشرفت و افتخار بوده محصول تالش بای چشاماداشات          
پرسنل خدوم شهرداری بوده و آنچه ضعف و کاستی ، محاصاول    
ناتوانی و ضعف این بنده حقیر. در ادامه نیز از باریتعالای امایاد             
مدد داریم و از او در راه خدمت به شما  شهرونادان صاباور و                   

 همراه الری یاری می طلبیم.

در آخر فرصت را غنیمت شمرده و سپااس خاود را تاقادیام                         
می دارم به اعضاء محترم شورای اسالمی شهر الر و پارسانال                
خدوم واحدهای مختلف شهرداری که در طراحی و اجرای طارح     
ها و پروژه ها همراه و همدل بوده اند. باشد که تمامی آماال و                 
آرمان هایی که بر آبادی و پیشرفت الرستان استوار است، محقق        

 گردد.

 خدایا چنان کن سرانجام کار                   

 تو خشنود باش  و ما رسرگار                             

  درصدی پروژه خیابان جهاد 04پیشرفت 
درصد ازعملیات اجرایی پروژه خیایان       05حدود  

 جهاد به انجام رسید.

متر   می  11و عرض 055این پروژه که به طول    
باشد، با هدف سهولت در عبور و مارور و دفاع              

 آبهای سطحی در حال بازسازیست .

این عملیات که شامل اجرای کانیوا ،پارکیانا ،         
درصاد   05زیر سازی و آسفالت می باشد، حدود     

پیشرفت فیزیکی داشته که ادامه آن در دسات          
 اقدام است .

الزم به ذکر است هزینه ی ایان پاروژه            
بال  بر حدود دو میلیارد و پانصدمیلیاون        

 ریال می باشد.

گفرن  است به مرنرررور اصرال           
عملیا  زیرسازي و آسفالت  ایرن       
خیابان حدودًا به مد  یرک مراه          

 مسدود م  باشد.

 از این که با صبر و تحمل خود ما را در اجراي این پروژه یاري م  یرمایید  سپاسگزاری .

فصل سوم قانون اساسی از حقوق ملت نام برده است و اصل دیگری از قانون اساسی که به مسائلی چون تشکیل شوراها    حقوق شهروندي:  
پردازد همگی مبتنی بر مشارکت مردم است .          )فصل هفتم( حق حاکمیت ملت )فصل پنجم( انتخابات )فصل ششم( و برخی از مسائل دیگر می                

شود که حق مشارکت از اهم مصادیق حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران بوده است.                    در واقع با نگاهی به قانون اساسی ایران معلوم می           
شود که اتباع و شهروند یک کشور معین          مفهوم شهروند در شناخت ابعاد موضوع یک رکن است. یعنی در مورد حقوق افرادی تعریف ارائه می                  

شود منظور فقط حقوق      شود. دوم این که وقتی از حقوق صحبت می          شوند. بنابراین شهروند به هر فرد مقیم یک کشور اطالق نمی            محسو  می 
گیرد. سومین نکته این است که در اکثر تعاریف، مبنای             های مختلف زندگی را در برمی       اساسی بشر نیست بلکه جزئی از این حقوق در عرصه          

شود این جا صراحتا نظام حقوقی یک کشور و مجموعه مقررات              شود به این معنا وقتی از حقوق شهروندی صحبت می            حقوق نیز مشخ  می   
شود. نکته چهارم این است که اگر چه تعاریف حول حقوق شهروندی              المللی مبنای حقوق شهروندی اعالم می  داخلی کشور در کنار تعهدات بین 

گیرد ولی هم در مفهوم جامعه شناختی شهروند و هم در اصول حقوقی مربوطه در مقابل حقوق تکالیف متعددی نیز وجود دارد که                          صورت می 
شود. و نکته آخر این که در تعاریف حقوق نیز             برخی از این تکالیف به )روابط مردم با مردم( و برخی به روابط )مردم با حکومت( مربوط می                    

شود. تعریف حقوق شهروندی از این دیدگاه عبارت است از مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور در چارچو  نظام                         تعیین می 
ها( و در جهت رشد شخصیت فردی  حقوقی و اجتماعی آن کشور مبتنی بر کرامت انسانی و منع تبعیض )به عنوان دو اصل بنیادی حقوق انسان

 و اجتماعی شهروندان اعطا یا به رسمیت شناخته شده حقوق شهروندی هستند.
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