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فراوان درود به روح ملكوتي امام راحل و شهدا و فراوان سالم و                   
تحيات به محضر مقام معظم رهبري و آرزوي علو درجات براي ارواح             
بلند آن دو محبوب سفر كرده         
حضرت آيت اهلل آيت اللهي و          
حضرت آيت اهلل موسوي الري و       
گراميداشت ياد و خاطره شهداي     
دولت، خصوصاً شهداي بزرگوار      
رجايي و باهنر و تقديم سالم به        

 همشهريان بزرگوار.

دور دوم مسئوليت خود در           
شهرداري الر، كه از بيست و نهم       

شروع شد  را بر         0931آذرماه  
مبناي تجربيات دوره ي گذشته      
و پس از انجام بررسي ها و             
 دستيابي به آگاهي الزم پذيرفتم.  

نتايج اين بررسي ها از يك طرف، حاكي از تالشها ي فراواني بود كه               
دوستان و همكاران براي بهبود شاخص ها به عمل آورده بودند و در              
اين راستا موفقيت هاي قابل توجهي درحوزه عمران و زيباسازي               
شهري حاصل شده بود و از سوي ديگر نشان دهنده ي صدمه ديدن              

 برخي از ظرفيت ها و تحليل رفتن توان اجرايي شهرداري بود.  

واضح بود كه  بدون بازسازي آن ها شهرداري نمي توانست درادامه               
ي راه موفق باشد و به وظايف خود به خوبي عمل كند. بنا براين                   
شهرداري راهبرد برنامه كوتاه مدت خود را به صورت منطقي براين             

 اساس و به شكل زير تبيين نمود:

* شهرداري بايد هرچه سريعتر ظرفيتها و توان اجرايي خود           
 را باز سازي كند.

* از به تعويق افتادن بيشتر تامين هزينه هاي جاري                 
جلوگيري نموده تا ارائه ي خدمات  روز مره به شهروندان              

 بهبود يابد. 

* در كنار خط مشي اول و دوم،  عمليات عمراني توسعه اي و              
 زيباسازي شهر را علي رغم مشكالت استمرار دهد.

 4ادامه در صفحه 

 در دومين روز از هفته دولت؛
 

 پروژه عمرانی شهرداری الر افتتاح و کلنگ زنی شد 51

 
 

در راستاي اجراي بازيافت پسماندهاي خشك 

 شهري؛ 
 

 

 بُردِ شهرداری الر –قرارداد  بُرد 

 السالم فرمود: امام صادق علیه

کسی که دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده است یا آن             

اند، با تامل بنگرد که آیا نمازش او را از فحشا و منکرکر                را نپذیرفته 

ای که او را بازداشته از او پکذیکرفکتکه               باز داشته؟ پس به اندازه    

 شود. می

 شهادت مظلومانه امام صادق)ع( تسلیت باد
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2 
  2931شهریورماه  -شماره سوم  -گاهنامه داخلي شهرداري و شوراي اسالمي شهر الر 

 در دومين روز از هفته دولت؛

 پروژه عمرانی شهرداری الر افتتاح و کلنگ زنی شد 51
پروژه   01در دومين روز از هفته دولت،          

عمراني شهرداري الر، با اعتباري بالغ بر          

يكصد و سه ميليارد ريال افتتاح و                    
 كلنگ زني شد.

در اين مراسم كه علي محمد اميري معاون        
استاندار و فرماندار ويژه الرستان،                   

محمد جعفر حق شناس الري          
شهردار الر، اعضاي شوراي اسالمي     
شهر، حجت االسالم و المسلمين       
بوستاني رييس اداره اوقاف و امور        
خيريه الرستان، نواز شريفي الري      
معاونت شهرداري و تني چند از         
معتمدين محلي حضور داشتند،       

 91خيابان فاطميه با اعتبار            
ميليارد ريال، خيابان جهاد با           

ميليون   111ميليارد و      2اعتبار  
ريال، ديوار سيل بند بلوار عدالت با       
اعتبار يك ميليارد و پنجاه ميليون       
ريال، ديوار سيل بند جنب هتل         
كوثر با اعتبار يك ميليارد و             
دويست ميليون ريال، چاه دفع         

 911فاضالب محله كهويه با اعتبار      
ميليون ريال، پارک محله اي زنبق       

ميليون ريال، آسفالت     11با اعتبار   
بلوار سعدي با اعتبار هفت ميليارد       
و هشتصد ميليون ريال، فضاي سبز ياس با        

ميليون ريال، آسفالت خيابان يخ       21اعتبار  

ميليون ريال،      111سنگره با اعتبار         
با   09  –  3  –  7آسفالت خيابان فرهنگ     

ميليون ريال، ميدان آب           195اعتبار   

)انتهاي بلوار جمهوري اسالمي جنب اداره       
ميليون   211كل راه و شهرسازي( با اعتبار       

ريال، پل      
مسكن مهر با   
اعتبار يك     
ميليارد و      

پانصد 
ميليون ريال   

 افتتاح شد.

همچنين 
كلنگِ احداث  
مسير گذر     
عابر پياده در   
ضلع غربي     

بازار قيصريه با اعتبار اوليه   پنج ميليارد           
ريال، احداث پارک نخل واقع در بلوار پرواز        

ميليارد ريال و احداث        9با اعتبار اوليه      
بازارچه روز قدمگاه با مشاركت سه جانبه         
شهرداري، اداره اوقاف و بخش خصوصي و        

ميليارد ريال، به زمين زده         11با اعتبار    
 شد.  

گفتني است اين بازارچه كه در زميني به          
متر مربع ساخته خواهد        2111مساحت  

غرفه با امكانات آب، برق،       021شد، داراي   
گاز، پاركينگ، نمازخانه، سيستم اطفاء         
حريق، امكانات شبكه، سيستم امنيتي،         
سرويس بهداشتي، سيستم تهويه مطبوع،      

 تصفيه فاضالب و... است.

 در راستاي اجراي بازيافت پسماندهاي خشك شهري؛ 

 بُردِ شهرداری الر با بخش خصوصی  –قرارداد  بُرد 
 

بدنبال چندين ماه مطالعه و بررسي كميته مديريت           
پسماند شهرداري جهت بستر سازي اجراي طرح         

تفكيك از مبدأ و بازيافت پسماند خشك قابل            
بازيافت شهر الر، قرارداد اجراي اين طرح با             
بخش خصوصي منعقد شده و مورد تصويب            

 شوراي اسالمي شهر الر قرار گرفت.

به   ،به نقل از كميته مديريت پسماند شهرداري الر        
روز پس از     11موجب اين قرارداد شركت مربوطه طي        

عقد قرارداد، مرحله اول عمليات اجرايي كه شامل فرهنگ سازي و اطالع رساني مردمي                 
دستگاه موتور    1دستگاه خودرو و      1مي باشد را شروع كرده و در مرحله بعد به كمك               

سيكلت ويژه، جمع آوري پسماندهاي خشك قابل بازيافت را از درب منازل شروع خواهد                
 كرد.

دستگاه كانكس در سطح شهر نيز پش بيني شده است كه                    1در اين طرح، نصب       
شهروندان عزيز مي توانند پسماندهاي خشك قابل بازيافت را به متصدي اين كانكس ها                 

 تحويل دهند. 

اجراي موفقيت آميز اين طرح منوط به همكاري همشهريان عزيز، فهيم و با فرهنگ                         
مي باشد كه انشااهلل كما في السابق خادمان خود در شهرداري را در اين امر ياري خواهيد                  

 نمود.
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 فعالیت های شهرداری الر از نگاه دوربین

 شهر خوب، شهروند خوب
 پرسیدم : چگونه بدانم که شهری برای زندگی مناسب است ؟  گفت : از رضایت شهروندان 

 پرسیدم : چگونه بدانم که شهری در حال پیشرفت است ؟  گفت : از درایت شهروندان 
 پرسیدم : چگونه بدانم که شهری مورد رحمت خداوند است ؟  گفت : از صداقت شهروندان 

پرسیدم : چگونه بدانم شهری شورای شهر خوبی دارد ؟  گفت : از هدایت شهروندان 
 پرسیدم : چگونه بدانم شهری جوانان موفقی تربیت می کند؟  گفت : از حمایت شهروندان



 گاهنامه داخلی شهرداری و شورای اسالمی شهر الر 

 مدیر مسئول: محمد جعفر حق شناس الری

 زیر نظر هیئت تحریریه

 3475-3333453-3333333-2تلفن: 

 3475-3332133نمابر: 

 R.shahrdarilar@yahoo.comپست الکترونیکی: 

 www.Larcity.irوب سایت شهرداری الر: 

 لیتو گرافی و چاپ: مجتمع چاپ کوثر الرستان

 منتخبان مردم در شوراي شهر و روستا، قدردان اعتماد مردم باشند 
در اين نظام، در تمامي مراتب انتخاباتي، رأي مردم تعيين كننده است و به تعبير امام خميني)ره( ميزان رأي ملتت                       
است و اين امر حقيقتا در نظام اسالمي محقق شده است لذا بايد قدردان اين نعمت الهي باشيم. افرادي كه با رأي                        

شوند بايد از نعمت و توفيق الهي به طرز صحيح استفاده كننتد.               گزاري در نظام اسالمي مي      مردم وارد عرصه خدمت   
ها و مطالبات مردم توجه كافي كنند و در تصميمتات   اعضاي منتخب شوراهاي اسالمي شهر و روستا بايد به خواسته     

گذاري به مردم، رسيدگي به مشكالت، شنيدن مسائل و مطالبات متردم و                 ارزش خود، منافع مردم را لحاظ كنند.      
طراحي نوع جديدي از ارتباط با مردم در چهارمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا از جمله نكاتي است كته                      

 اعضاي منتخب مردم در شوراهاي اسالمي بايد به آن توجه كنند و در محاسبات مديريتي خود آن را لحاظ كننتد.                     

اعضاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا بخصوص اعضاي جديد آن بايد با حوزه كار در شهر و قوانين شهري آشتنتا                      
شوند و با كسب تجربيات جديد و همچنين اشرافيت كامل بر مسائل مديريت شهري در جهت عمران و آباداني شهر    

  گام بردارند.

 ادامه از صفحه اول
 

 

بازسازي ظرفيتها و تتوان اجترايتي         
كي از ظرفيتهاي صدددمدده    شهرداري:    ي

ديده كه بازسازي آن وقت زيدادي را تدا             
كنون از شهرداري گرفته و خوشبختانه تدا        
حدودي مرتفع گرديده است، بي اعتمدادي      
و عدم رغبت پيمانكداران بدراي كدار بدا              
شهرداري  بود به گونه اي كه برخي اوقدات     
سرعت كار هاي اجرايي به همين دليل بده         
شدت كاهش پيدا ميكرد. بدهكاري هداي         
ثبت نشده شهرداري و پيگيري مسدتدمدر          
جهت طي مراحل قانوني مربوطه  و تعيين        
تكليف آنها  جلسات متعدد و طوالني را به         
خود اختصاص داد كه ايدن اوقدات مدي             
توانست صرف پيگيري توسعه شهر گدردد.       
فروخته شدن مداشديدن آالت عدمدراندي             
شهرداري نيز سبب شده بود توان اجرايدي        
شهرداري به شدت كداهدش يدابدد كده               
متاسفانه تا كنون جدبدران نشدده اسدت.            
پرداخت  بدهكاري هاي متعدد و با مبالدغ          
باال در حالي كه در آمددهداي شدهدرداري            
كاهش يافته نيز يكي از عدمدده تدريدن              
مشكالت شهرداري در طول اين مدت بوده        
است. در اينجا فقط به يك قلم از جدملده             
بدهي هاي باقيمانده از قبل شهرداري كده        
تسويه گرديد اشاره مي شود و آن مدبدلدغ           

ميليون تدومدان بددهدكداري           211حدود  
مي باشدد     CNG      جايگاه فروش گاز فشرده     

كه شركت ملي گاز از محدل مدطدالدبدات             
شهرداري در بازسازي و آسفدالدت كداندال           
هاي حفاري گاز شهري آن را تسويه نمدود         
و اين مبلغ  بجاي اينكه صدرف بدازسدازي       
كانال هاي حفاري شده شدود، قدبداًل در             
هزينه هاي جاري شهرداري صدرف شدده         

 بود.

مفتوح بودن پرونده هداي حدقدوقدي و              
همچنين بالتكليفي برخي از توافدقدات بدا         
مالكين كه براي شهرداري و تدعددادي از           
شهروندان  مشكالتي را ايجاد مي كرد نيدز         
از جمله مواردي بودند كه شدهدرداري بدر           

حل و فصل آنها تاكيد نمود. در اين راستدا           
بسياري از پرونده هاي حدقدوقدي كده در          
دادگاه مطرح بود، با مذاكدرات مدفديدد و             
سازنده و با طي مراحل الزم بده صدورت             
توافق طرفين حل و فصل گرديد. تدعدداد           
زيادي از توافقات شهرداري  با مدالدكديدن          
حقوقي و حقيقي از جمله تفدكديدك هدا،            
تغيير كاربري ها و شهرک سازي ها نيز كه         
به صورت ناتمام حق و حقوق شدهدرداري          
وصول يا تعيين تكليف نشده بود، پيگيدري     

 و ساماندهي شد . 

تامين به موقع هزينه هتاي جتاري          
هدزيدنده هداي           30در سال   شهرداري:   

   211حقوق و دستمزد شهرداري ماهدانده         
ميليون تومان و ساير هزينه هاي جاري در        
حدود يكصد ميليون تومدان بدوده اسدت           

ميليون تومان مبلغ هدزيدنده         911) جمعاً    
هاي جاري ماهانه شدهدرداري در سدال             

30 .) 

همانگونه كه مالحظه مي شود رقم مبدلدغ     
هزينه هاي جاري شهرداري بسيار بداال و          
سنگين است. محل مصرف  مدبدالدغ ايدن          
هزينه ها ، تامين هزينه هداي خددمدات             
شهري اعم از تنظيف و جمع آوري و دفدع          
مواد زائد شهري ،  تامين هدزيدنده هداي              
خدمات حفظ ونگهداري و توسعه فضاهداي     
سبز، پاركها و تاسيات عمدومدي شدهدري،           
تامين هزينه هاي آتشنشاني و خددمدات          
ايمني، تامين هزيدنده هداي واحددهداي            
پشتيباني از جمله موتوري  و تامين هزينه         
واحدهاي ستادي ازجمله خدمات اداري و       
مالي و از اين قبيل مي باشد. به اين دليدل            
هرگونه وقفه در تامين منابع مالدي مدورد          
نياز، سبب اختالل در ارائه ي به موقع و بدا           
كيفيت اين خدمات مي شود. با توجه بده            
كاهش درآمدها و بدهكار بودن شهرداري ،       
تامين به موقع و مستمر اين مبالغ سنگين        
و انباشته نشدن اين هزينه ها، از جدملده            

 موفقيتهاي شهرداري  محسوب ميشود.

اجراي عمليات عمراني و زيبتاستازي:     
شهرداري الر در شرايطي  اجدراي طدرح           
هاي عمراني وزيباسازي را  كدمداكدان در           
دستور كار خود قرارداد كه عالوه بر اينكده         

مشكالت  و سختي هاي كمرشكدن فدوق          
الذكر را همچون سدي درپيش رو داشدت،         

ژه هاي عدمدراندي          هزينه هاي اجرايي پرو   
شهرداري نيز به شدكدل سدرسدام آوري             

برابدر    9افزايش پيدا كرد  ) به عنوان مثال          
شدن هزينه هاي  هرمتر مربع زيرسازي و          
سفالت (  و خوشبختانه به لطف پروردگدار           
كه سبب ساز كل اسباب است، هدمديداري          
مردم وشهرداري و تعامل و همكاري اعضاء       
محترم شوراي اسالمي شهر الر و تالش و         
دلسوزي هرچه بيشدتدر هدمدكداراندم در             
شهرداري ايجاد و توفيق اجراي پروژه هدا         
ي ارزشمند عمراني و زيباسازي نيز حاصل       
شد كه شرح و تصاوير آنها ان شدااهلل در             
گزارش عملكرد شهرداري كه در آيدندده          
نزديك منتشر خواهد شد به اسدتدحدضدار        

 خواهد رسيد.

شيوه اي كه بددراي     مديرت مشاركتي:    
مديريت شهرداري اتخاذ شدد، مدديدريدت          
مشاركتي بود و تعداد زيادي از مديدران و          
كارشناسان به طور مستقديدم در اتدخداذ            
تصميم هاي الزم در مديريت بخش هداي         
مختلف شهرداري شركت كردند وشايد اين      
امر يكي از علت هاي مهم موفقيدت هداي           

 شهرداري  بوده است.

شددكددل  * شوراي مديران اجرايي:     متدد
ازكليه مسووليدن واحدد هداي اجدرايدي             

شهرداري، معاون و شدخدص ايدندجداندب                 
مي باشد كه باتشكيل جلسات هدفدتدگدي،          
اقدامات  اجرايي هفته ي قبل بدررسدي و           
برنامه هاي اجرايي هفته ي آينده تنظديدم         
مي شود و هر گونه تصميم الزم جدهدت            
اجراي سريعتر و بهتر كارها و پروژه ها در          

 اين جلسه اتخاذ مي گردد.

* كميته تحول اداري و در آمتدي:           
مدير و كارشناس كدلديددي          1متشكل از   

شهر داري براي اتخاذ تصميمات و تنظيدم        
پيشنهادات كارشناسي شده مدربدوط بده          
بهينه سازي خدمات اداري و سدتدادي و           

 ارتقاي سطح درآمدي شهرداري مي باشد.

شكل از    * ميز پاسخگو:       ندفدراز      1مت
مسوولين واحدهاي شهرداري كه به مددت       

ماه به ندوبدت و روزانده بدراي               9بيش از   
نظارت بر فعاليت روزمره كاركنان اداري و        
پاسخگويي و رسيدگدي مسدتدقديدم بده              
انتقادات، پيشنهادات و شكايات شهرونددان      

در محل ميز پداسدخدگدو حضدور پديددا                        
 مي كردند.

به  از ديگر كميته ها و هيات ها مي توان           
كميته نما سازي، كميته متديتريتت         
پسماند، كميته فضاي سبز، هتيتات        
امناي فرهنگسراي مرتضوي، هتيتات      
امناي مجتمع عطايي، كمتيتستيتون        
سرمايه گذاري و احياء هيات متديتره        

شدداره    سازمان حمل و نقل همگانتي      ا
 نمود.

همانگونه كه در اين گدزارش ذكدر شدد،              
بخش عمده ي تالش ها  تا كنون بر ايدن            
امر متمركز بوده كه نقاط ضعف و مدندفدي           
شهرداري رفع و شدهدرداري مدجدددًا بده           
شرايط آماده بده كدار  بداز گدردد كده                  
خوشبختانه تا حدود زيادي نيز موفدقديدت         
حاصل شده است و از اين پس شدهدرداري          
آماده است تا با تحرک باال توسعه و رشدد           
شهر الر را به گونه اي كه در شدان مدردم             
فهيم و بزرگوار باشد، فدراهدم آورد و در             
پايان ضمن تشكر و قدرداني از هدمدكداري          
همه ادارات، ارگان ها و نهادها كه در ايدن           
مدت با شهرداري مبذول داشدتده اندد و            
همدلي و همراهي و تعامل شوراي محتدرم        
اسالمي شهر الر و همكاران عزيز و بزرگوار        
خودم در شهرداري، چنانچه نقصدي بدوده         
كه حتمًا بوده است، از اينجداندب بدوده و            
طلب حالليت مي نمايم و چنانچه خدمتي       
انجام شده كه مورد رضايت خداوندد قدادر          
متعال و همشهريان فهيم و بزرگدوار قدرار          
گرفته چيزي جز تالش و زحمات همكاران       

 عزيزم نبوده است.

 خدايا چنان كن سرانجام كار 

 تو خوشنود باشي و ما رستگار

 

 شهردار الر
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     031تلفن 
 پل ارتباطی شما با ما    

منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما 
 هستیم


