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 غدیر، روز بشریت و روز پاسداشت انسان کامل است.

غدیرتداوم رسالت محمد )ص( در والیت علی)ع(، عید پیمان          
کمال،  و میثاق و عهد، عید عدالت و رهبری، عید انسانیت و            

عید شعله افکنی بر اندیشه های باطل و عید امید آفرینی در              
 دل هاست.

حلول عید سعید غدیر فرصتی است تا حق باوران والیتمدار با           
المتین امامت و ذیل عنایت قطب عالم امکان           حبل تمسك به 

تداوم بخش رسالت و     )عج( و تجدید بیعت با ولی فقیه زمان،        
و سپاس خداوند بزرگ     امامت معصومان در عصر غیبت باشند     

را به خاطر زیستن در سرزمینی که گوشه گوشه و کوچه                
کوچه اش پر از عطر محبت به علی )ع( و خاندان علی )ع(                 

  است.

ضمن تبریك عید اهلل اکبر )عید سعید  غدیر( که روز اکمال              
دین، اتمام نعمت و تداوم رسالت نبوی در امامت علوی است،            
از درگاه ایزد متعال دوام توفیق، عزت و صحت همه خادمان             
صدیق نظام مقدس جمهوری اسالمی را تحت توجهات               
حضرت ولی عصر ) عج( و رهبری فرمانده معظم کل قوا                 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( مسئلت             

  می نماید.

 محمدرضا قنبرنژاد: سرپرست شهرداری الر

 شهرداري و شوراي اسالمي شهر الر

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=8367
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=8367


2 
  2931مهرماه  -شماره چهارم  -گاهنامه داخلي شهرداري و شوراي اسالمي شهر الر 

 خیابانها، میادین و بلوارهای مسکن مهر به نام شهدا مزین شد.

ابوالفضل سعیدی حقیقی دبیر شورای نامگذاری خیابانها و معابر شهرالر با اعالم این خبببر                

افزود: بمنظور ارج نهادن به مقام واالی شهیدان وبا توجه به تقاضای همشهریان و نباحبیبه                   
مقاومت بسیج سپاه الرستان، تصمیم بر این شد که خیابانهای مسکن مهر به نام شهبیبدان             

عزیزی نامگذاری شود که نام آنها در بین همشهریان گمنام تر است. بر این اساس اسبامبی                  
شبببهبببدا ببببا     
هماهنگی بنیباد    
شبببهبببیبببد و     
امببورایببثببارگببران 
الرستان مشخص  
و پس از تصویب    
در شببببورای      
نبببامبببگبببذاری  
خیابانها و معباببر     
شهبر الر، ایبن       
تابلو هبا نصبب       
گردید که امبیبد     

 است مورد رضایت خانواده معظم شهدا و همشهریان عزیز قرار گیرد.

شایان ذکر است  اسامی دیگر شهدای واالمقام شهرمان در فاز دوم این پروژه اجرا خبواهبد      
  شد.

 دیدار انجمن میراث فرهنگی با سرپرست شهرداری الر
انجمن مبیبراف فبرهبنبگبی          

بببا قببنبببببرنبب اد     الرسببتببان،
سرپرست شهرداری الر دیدار    

 نمودند.

دراین جلسه پس از تببریبك       
به محمدرضا قنببرنب اد، ببه         
عنوان سرپرست شبهبرداری      
الر، راهکارهبا وچبگبونبگبی         
خدمات شهرداری به مبیبراف      

 فرهنگی بیان شد.

در ادامه این جلسه، انجبمبن       
بببه بببیببان پببیببشببنببهبباد و       

 راهکارجهت ارتقاء و احیاء هرچه بهتر میراف فرهنگی الرستان پرداخت.

ارائه طرح جامع باغ نشاط، احیاء قلعه اژدها پیکر و احیاء بافت قدیم شهر الر و چند طبرح                    
 دیگر از جمله این پیشنهادات و طرح هایی بود که در این جلسه مطرح شد.

قنبرن اد در این جلسه با اعالم آمادگی در جهت احیاء شهر قدیم الر عنوان کرد: نیت هبمبه     
ما خیر و هدف شهرداری این است که به نقطه ای که دغدغه ی همه شبهبرونبدان اسبت                    
برسیم و شهرداری الر آمادگی خودرا جهت احیاء آثار تاریخی و بقاء بافت قدیم الر اعالم و                  

 از این انجمن حمایت خواهد کرد.

در انتهای این جلسه از سوی کمیته انجمن میراف فرهنگی الرستان پیشنبهباد داده شبد                   
شهرداری الر متولی باغ قدیمی نشاط شود و مقرر شد شهرداری پس از بحث و تبادل نظبر                  

 و بررسی های قانونی و اداری نتیجه را به این انجمن اعالم نماید.

 تجدید میثاق نیرو های آتش نشانی با شهدا 
در پنجمین روز از هبفبتبه        
دفاع مقدس و بمنباسبببت       
هفتم مهرمباه روز آتبش        
نشانی و خدمات ایبمبنبی،       
نیروهای خدوم آتش نشانی    
در گلزار شهدای الر حضور     

 یافتند.

در این برنامه که قنببرنب اد       
سرپرست شهرداری الر نیز    
حضور داشت، نبیبروهبای       
آتش نشانی با نثار گبل و         

قرائت فاتحه، با آرمانهای امام و شبهبدا         
 تجدید میثاق کردند.

سپس با حضور در آرامگاه دو عبالبم           
ربانی و بزرگوار شهر، مرحوم آیت البه         
سید عبدالعلی آیت الهی و مرحوم آیت       
اله سید مجتبی موسوی الری و قرائت       
فاتحه یاد و خاطره این دو عالم فرزانبه         

 را گرامی داشتند.

02224402441001 

     031تلفن 
 پل ارتباطی شما با ما    

 هر پسمانده ای که به زمین می افتد، قامت یک نفر خم می شود. منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما هستیم
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 ؛بر اساس نظريه شركت مشاور ترافيكي

  

 
شهرداری الر با همکاری سازمان حمل و نبقبل            
همگانی شهر الر و حومه ، طرح اصالح خبیباببان            

 حاج غفوری اجرا خواهدکرد .

مانور کاهش بالیای طبیعی،  توسط ستاد مدیریت ببحبران           
 الرستان برنامه ریزی و اجرا شد.

در این مانور، با اعالم خبر وقوع زلزله فرضی در روسبتبای              
کیلومتری شهر الر، تمامی دستگباهبهبای          3براك واقع در    

امدادی و خدمات رسانی با امکانبات    
و تجهیزات موجود، به محل مبانبور        
اعزام و هریك در حوزه     
کاری خود به اجبرای      

 وظایف پرداختند.

این مانور عبظبیبم ببا         
مسئولیت جبمبعبیبت      
هالل احمر برگزار شبد     
و نیروی هبای آتبش        
نشانی وخدمات ایمنبی    
شهرداری الر با حضبور     
به مبوقبع در مبحبل          

حادثه و اجرای توان تاکتیکی و به کارگیری از         
مهارت های اطفاء و امداد،آمبادگبی خبود را            
جهت بروز هرگونه حوادف و بالیای طبیعی و غیر طبیبعبی       

 به نمایش گذاشتند.

گفتنی است پرسنل شهرداری الر نیز با حضبور در ایبن               
مانور ، آمادگی خود را در برابر ببروز حبوادف و ببالیبای                  

 طبیعی محك زدند.

 نمایش توان عملیاتی واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری الر درمانور كاهش بالیای طبیعی

 نصب كفپوش مجموعه بازی  

با توجه به معیوب بودن کف پوش های مجموعه بازی               
 پارك حاشیه ای ،شهرداری الر اقدام به تعویض آنها نمود.

متر مربع می باشد، هزینه       052این کفپوش ها که به متراژ     

 میلیون ریال در برداشته است. 052ای بالغ بر 

 

 تعمیر سرسره های  

 مجموعه بازی پارک حاشیه ای

به منظور ترمیم مجموعه های بازی واقع در پارك حاشیه           
ای ، شهرداری الر اقدام تعویض سرسره های تخریب شده           

میلیون ریال در بر داشته        52نموده که هزینه ای بالغ بر        
 است.

 

 خرید نیمکت پاركی 

به منظور رفاه حال همشهریان عزیز و ایجاد نشیمنگاه              

موقت در پیاده رو ها و پارك ها، شهرداری الر در فاز دوم              
عدد نیمکت پارکی با هزینه ای بالغ بر           02اقدام به خرید    

 میلیون ریال نموده است . 002

 

  LEDخرید پروژكتور 

از دیگر فعالیت های شهرداری در چند هفته اخیر ،خرید و           
می باشد که به منظور رفاه حال         LEDنصب پروژکتورهای   

همشهریان عزیز و روشنایی معابر و پارکها با هزینه ای بالغ           
میلیون ریال خریداری و در بوستان الله نصب و راه             52بر  

 اندازی می گردد.

 372شایان ذکر است این فعالیت ها با هزینه ای بالغ بر               
   میلیون ریال انجام و به بهره برداری رسیده است.

 چند خبر کوتاه  از شهرداری الر

  نگاه به حوزه ي فضاي سبز بايد نگاهي زيست محيطي و اجتماعي باشد.
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 زیر نظر هیئت تحریریه

 3473-3333433-3333333-2تلفن: 
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 R.shahrdarilar@yahoo.comپست الکترونیکی: 

 www.Larcity.irوب سایت شهرداری الر: 

 لیتو گرافی و چاپ: مجتمع چاپ كوثر الرستان

   آیا می دانید ... !
  برابر وزن او به هنگام بلوغ كامل است. 066مقدار زباله ای كه هر انسان در طول عمرش توليد مي كند، در حدود 

درصدد   50درصد سود برده و در كنترل آلودگي هوا         06درصد، انرژی     06اگر از كاغذ باطله دوباره كاغذ تهيه كنيم در مصرف آب            
  . موفقيت كسب مي كنيم

 درخت تنومند را قطع كنيم. 50برای توليد يک تن كاغذ جديد بايد 
اگر فقط برای بسته بندی تغذيه كودكان تهراني در دبستان ها از كيسه های پارچه ای استفاده كنيم در ايدن صدورر روزانده                 

  ميليون كيسه پالستيكي كمتر دور ريخته خواهد شد. 44ميليون كيسه پالستيكي ودر هفته 4
 برای آنكه يک الستيک تريلي ساخته شود در حدود نصف بشكه نفت خام مصرف مي شود.

 سال طول مي كشد تا يک كيسه پالستيكي تجزيه شود.  066 
 ليتر نفت مي شود.  546بازيافت هر تن شيشه باعث ذخيره حدود 

 دیدار اعضای شورای اسالمی شهر الر با مدیركل راه و شهرسازی الرستان
اعضای چهارمین دوره شورای اسالمی شهر الر به اتفاق قنبرن اد سرپرست شهرداری الر، با مهندس نصر مدیر کل راه و                

 شهرسازی الرستان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، اعضای شورای شهر ضمن تشکر از مهندس نصر در خصوص اجرای پروژه های عمرانی در جباده هبای                          
 شهر، خواستار تسریع در آماده سازی و تکمیل پروژه ها شدند.

دو بانده نمودن کمربندی ضلع غربی و شرقی شهر، ایجاد فضای سبز شهرك های مسکن مهبر، تبامبیبن روشبنبایبی                            
کمربندی و ورودی شهر، هدایت آب رودخانه جنب مسکن مهر و بازسازی بافت فرسوده شهری از موارد و درخبواسبت        

 های شورای اسالمی شهر از مدیرکل راه و شهرسازی الرستان بود.

در پایان مدیرکل راه و شهرسازی الرستان ضمن تبریك به اعضاء شورای اسالمی شهر الر و سرپرست شهرداری الر در      
 خصوص اتمام پروژه ها تا دهه مبارك فجر و پایان امسال قول مساعد داد.

 دیدار سرپرست شهرداری و اعضاء شورای اسالمی شهر الر       

 با مدیر عامل توزیع برق استان فارس
 

سرپرست شهرداری الر و اعضای شورای اسالمی شهر الر با قنبری مدیر عامل شرکت توزیبع              
 برق استان فارس دیدار نمودند.

در این جلسه اقتداری رئیس شورای اسالمی شهر الر خواستار تامین روشنایی کبمبرببنبدی                  
 ضلع غربی و شرقی و رفع مشکل روشنایی بزرگراه دکتر دادمان را شد.

در ادامه قنبر ن اد خواستارهمکاری شرکت برق با شهرداری در خصوص جابجایبی شبببکبه         
 برق شد.

در پایان مهندس زینل قنبری مدیر عامل شرکت توزیع برق اسبتبان فبارس در خصبوص                     
همکاری و مساعدت الزم جهت خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان عزیز الرسبتبانبی               

  قول مساعد داد.

  در اداره كل گاز فارس برگزار شد؛

  جلسه رفع مشکل شبکه گذاری گاز شهری الر

 جلسه رفع مشکل شبکه گذاری گازشهری ال ردر اداره کل گاز فارس تشکیل شد.

زارع معاونت فرمانداری وی ه الر، محمدرضا قنبرن اد سرپرست شهبرداری الر، اقبتبداری                 
رئیس و نیك آواز عضو شورای اسالمی شهر الر باحضور در اداره کل گاز فارس وتشبکبیبل                  

 جلسه، خواستار ادامه شبکه گذاری گاز و ارائه خدمات به شهروندان فهیم الر شدند.

این جلسه که در دفترکار نیك نام  معاونت بهره برداری شرکت گاز استان فارس تشکبیبل                  
شد،پیرامون تاسیس پست امداد گاز در شهرقدیم با همکاری شهرداری و شورای اسبالمبی               
شهر الر به منظور ارائه خدمات بهتر  به شهروندان شهر قدیم، براك و لطیفی و همچنبیبن                   
خدمات رسانی پست واقع در شهر جدید به خور و نیز موضوع انعقاد قرار داد شرکبت گباز                

کیلبومبتبر      05با پیمانکار جهت نصب علمك و شبکه گذاری نقاط باقیمانده  شهر به طول               
  بحث و تبادل نظر و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.

جشننن اتننتننتننامننیننم زشر  انناا همننش شننی تنناب ننتننا ننم 
 فرا گ راا مرتضشا، زر تاالر شحزت برگ ار شز.

زر این مرا م کم با رشیکرز تقزیر ا  ا رجشیان  منش نم 
ش با حضشر عبزالرحیم مقیمی معناشن  نینا نی امن نینتنی 
فننرمننا ننزارا شیننن  الر ننتننان، مننحننمننز رضننا  نن ننبننر ننناز 

 رپر نت شندنرزارا الر، رامنینن ا نتنزارا ر نین  ش 
یننعننقننشو کننامننجننش عضننش شننشراا ا نن مننی شنندننر الر، 
ا رجشیان، مربنینان، اشلنیناده رز  انااه  ن نیه کنشز  ش 
 شجشانه ا رهمش ، برگ ار گرزیز، پ  ا  ت شت هیناتنی 
چ ز ا  ک م هللا مجیز،  رشز منلنی جنمندنشرا ا ن منی 

   ایران ش  مفش ی الر تان پتش شز.

پ  ا  هن مح ن  ارع مزیر فرا گ راا مرتضشا بنا 
حضشر زر جایگا  ضمن تششامزگشینی بنم منیندنمنا نان، 
رش  جدا ی کشز  را تبریک گفتم ش ا  اعتماز اشلیا بنم 
جدت  پرزن فر  زا شان بم این مکان فرا گنی تشنکنر 
 مشز.  ارع با بیان ای کم طی زش  ال گذشتم  نرینو بنم 

ا رجش، رشتم ااا متتلن  فنران نگنی، ان نرا،  3022
علمی ش شر شی را زر این فرا گ را فرا گنرفنتنم ا نز، 
گفت: زر ترم گذشتم  ی  بیش ا  پا صز ان نرجنش اش نات 
فراغت تشز را زر این مکان فرا گی  پرا کرز  ا نز. 
 را ت  شر  حمز ش تشحیز بم  بان ا گلی نی تنش نط زش 

  تن ا   بان همش ان بر امم بعزا این مرا م بشز.

 پ  مقیمی با حضشر زر جایگا  ضمن تقزیر ا  تن ش 
ااا برگ ار ک  زگان بر امم ش مربیان زشر  انا، تنشجنم 
بم اش ات فراغت کشزکان ش  شجشا ان را ا  مندنمنتنرینن 
شظای  شالزین زر زشر  حاضر برشمرز. اجنراا گنرش  
مش یقی ترز االن با  ا ااا بل  ش فلنشت،  نشجنشا نان 
ش جشا ان با  ا  گیتار ش امنچن نینن اجنراا ان نرجنشینی 
مش یقی   تی، یکی زیگر ا  بر امنم اناینی بنشز کنم بنا 
ا تقبال حاضران زر  الن رشبرش شز. زیگر بر امم اا 
کم بم زلیل حضشر ترز االن، با تششین  اناا منکنرر، 
ششر ش حال تاصی بم جمعیت بتشیز، اجراا حنرکنات 
ر می ش نیم ا تیکه این رز   ن نی بنشز. پناینان بنتنشه 
مرا م  ی ، ه ین تقزیر ا  ا رجشیان  نمنش نم ش منربنینان 
زشر  اا بشز کم تش ط م  شلین حاضر زر  نالنن ا نجنام 

 شز. 
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