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 احداث پل هوایی در بلوار فرهنگ معرفی واحد فضای سبز شهرداری الر

 رمضان مبارک توصیه هاي مقام معظم رهبري در ماه

به  – : دوستان سعی کنند در همه اوقات        تالوت قرآن همراه با تأمل     
تالوت قرآن را از یاد نبرند. قرآن نباید از                  –خصوص در ماه رمضان        

 .تان حذف شود زندگی

تالوت قرآن را حتمًا داشته          
باشید؛ هر چه ممکن است.          
تالوت قرآن هم، با تأمل و تدبر        

یی   بخشد. تالوت عجله     اثر می 
که همین طور انسان بخواند و        
برود و معانی را هم نفهمد یا          
درست نفهمد، مطلوب از تالوت      

باألخره انسان همین که توجه دارد       –قرآن نیست؛ نه این که بی فایده باشد          
این کالم خداست، نفس این یک تعلق و یک رشته ارتباطی است و خود                   
همین هم مغتنم است و نباید کسی را از این طور قرآن خواندن منع کرد.                  
لیکن تالوت قرآنی که مطلوب و مرغوب مأمورٌبه است، نیست. تالوت قرآنی              
مطلوب است که انسان با تدبر بخواند و کلمات الهی را بفهمد، که به نظر ما                  

شود فهمید. اگر انسان لغت عربی را بلد باشد و آن چه را هم که بلد                       می
نیست، به ترجمه مراجعه کند و در همان تدبر کند؛ دو بار، سه بار، پنج بار                   

کند که    که بخواند، انسان فهم و انشراح ذهنی نسبت به مضمون آیه پیدا می             
شود؛ این را تجربه      شود؛ بیشتر با تدبر حاصل می       با بیان دیگری حاصل نمی    

خواند، یک    کنید. لذا انسان بار اول وقتی مثاًل ده آیه مرتبط به هم را می                 
احساس و یک اشتباه دارد؛ بار دوم، پنجم، دهم که همین را با توجه                      

کند.   خواند، انتباه)توجه( دیگری دارد؛ یعنی انسان انشراح ذهن پیدا می             می
فهمد؛ و ما به این احتیاج        هر چه انسان بیشتر انس و غور پیدا کند، بیشتر می     

 .داریم

 31/781831بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت،  :منبع

 ضیافت خاصان پروردگار: 
شروع ماه مبارک رمضان، در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا               
دارد که مَؤمنین، ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به                      
استفاده هر چه بیشتر از این ماه توصیه کنند. چون ماه ضیافت الهی است،                 
در این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافتند، بر سر سفره                 

نشینند. این، غیر از سفره عام کرم الهی است که             پروردگار منّان و کریم می    
مندند؛ این سفره خواص و       ها، بلکه همه موجودات عالم از آن بهره         همه انسان 

 .ضیافت خاصان پروردگار است

 شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

ماه رمضان، ماه آگاهی بیشتر از حقایق هستی است و این هدف در سایه تالوت قرآن و تدبر                    
آید. ماه رمضان ماه تقویت اراده و آزادی از زنجیرهای درونی است و این                  در آن به دست می    

 .آرمان مقدس در پرتو روزه دست یافتی است

های عارفانه و بندگی خالصانه       نیایش حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران و           
تبریک عرض نموده و ماهی سرشار از برکت و رحمت                                  همشهریان عزیز را به همه      

 .و عبادت های پذیرفته شده برایتان آرزومندیم

 شهرداري و شوراي اسالمي شهر الر

 شهردار الر:

 

نخستين  بانك شهر         
 شعبه الرستان افتتاح شد

با هدف تامین منابع مالی پروژه های شهری، بانک شهر            

 شعبه الرستان افتتاح شد.  
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 031تلفن 
 پل ارتباطی شما با ما

 منتظر شنیدن 
 انتقادات و پیشنهادات شما هستیم
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 لطفاً خود را معرفی نمائید؟ –* با سالم 

عبدالرحمن مختاریان هستم، مسئوئول واحئد         
 فضای سبز شهرداری الر

 * شرح وظايف واحد فضاي سبز؟

برآورد اولیه نگهداری و احداث فضای سبز کئل         
 محدوده شهر الر

نظارت، کنترل و ارزیابی امئور مئرتئبئط بئا               
فعالیتهای جاری و عمئرانئی      
فضای سبز مناطق شامل:    
نگهداری و توسعه فضای    

 سبز  

همئکئاری در انئجئام         
بئئرگئئزاری تشئئریئئفئئات   
قانونی مناقصه هئا تئا        

 مرحله عقد قرارداد

نئئظئئارت بئئر کئئلئئیئئه      
پیمانهای فضای سئبئز      
منطقئه بئه اسئتئنئاد          
دفترچه پیمان مصئوب     

 شهرداری

پیگیری گردش صئورت      
وضعیت هئای پئیئمئانئکئاری          

رسیدگی به حقوق و بیمه کارکنان فئعئال در          
 شرکتها

    -پئایئه چئرا         -توجه به مبلمان )صئنئدلئی        
 سطل زباله( فضای سبز

پیش بینی مکان های مناسب جئهئت ایئجئاد            
فضاهای سبز جدید خصوصًا در شهئرک هئای          
جدید و تامین فضای سئبئز در بئولئوارهئای                 

 جدید االحداث 

استفاده بهینه از اراضی مستعد و بایئر سئطئ             
محدوده به منظور ایجاد فضای سبز متناسب با        
محیط و باال بردن سرانه فضای سئبئز درحئد             

 استانداردهای تعیین شده 

همکاری با آموزش و پئرورش و تشئکئیئل                  
کالس های آموزشی و درختکاری در مئدارس         

جهت باال بردن فئرهئنئ  و سئطئ  دانئش                    
زیست محیطی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان        
جهت تامین، حفظ و نگهداری فضئای سئبئز            

 موجود و افزایش آن ها 

هماهنگی با واحدهای مربوطه و برنامه ریئزی         
در خصوص مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهئی      

 و نظارت بر پروژه های مربوطه

* اهم عملکرد فضاي سبز در يک ساا            
 اخیر؟ 

 -احداث فضای سبز جزیره خیابان سئاحئلئی           
 میلیون ریال 06ارزش ریالی پروژه : 

احداث فضای سبز بلوار نخل و جزیره آن )بلوار          
ارزش ریئالئی        -منتهی به فرودگاه الرستان(    

 میلیون ریال  016پروژه : 

ارزش ریالئی     –احداث فضای سبز بلوار سعدی      
 میلیون ریال 556پروژه: 

احداث فضای سبز میدان امام حسین برای ایام        
مئیئلئیئون        56ارزش ریالی پروژه  -عید نوروز  
 ریال 

 -احداث فضای سبز کمپ ورودی دروازه شیراز       
 میلیون ریال  056ارزش ریالی پروژه : 

 -احداث فاز اول فضای سبز پئارک بئانئوان            
 میلیون ریال  376ارزش ریالی پروژه : 

ارزش ریئالئی       -احداث فضای سبز میدان آب      
 میلیون ریال  16پروژه : 

 -احداث فضای سبز میدان بار مئرکئزی الر             
 میلیون ریال  376ارزش ریالی پروژه : 

پیگیری مجوز، حئفئر، نصئب مئلئزومئات و                       
بهره برداری از یک حلقه چاه در بلوار والیت به          

 میلیون ریال  566ارزش ریالی 

صدور مجوز جابجایی یک حلقه چاه در پئارک         
شهر، انتقال مالکیت چهار حلقه چاه با  ورودی        
و دارالرحمه جدید از اشخاص حئقئیئقئی بئه            

شهرداری الر، آماده سازی و کاشت مسئتئمئر            
گلهای فصلی در چهار فصل سال در کل شئهئر         

 میلیون ریال  166قدیم و جدید به ارزش ریالی 

خریداری دو دست ست ورزشی و نصئب در            
عدد گلدان  16پارک کوثر و با  ملی، خریداری  

های آویز جهت کاشت گل و نصب آن بر روی           
 366پایه های برق سط  شهر، تهیه و خریئد           

اصله پاجوش نخئل    
جهت کئاشئت در      
بلوار ها و میئادیئن      

 شهر

احداث فضای سبئز    
ارزش   -پارک زنبق   

 75ریالی پئروژه:       
 میلیون ریال

احداث فضای سبئز    
 -محله خرمئنئزار      
ارزش ریالی پئروژه:    

 میلیون ریال 31

تعویض و ترمیم قطعات فایبر گئالس وسئایئل          
بازی چند منظوره در پارک حاشه ای به ارزش    

 میلیون ریال  16ریالی 

پیگیری و اتمام مراحل انتقئال فضئای سئبئز             
شهری و پرسنل آن جهت واگذاری یکساله بئه     
شرکت های خصوصی واجدالشرایط ظرف مدت      

ماه اخیر جهت بهبود روند نگهداری بئهئتئر             0
 فضای سبز 

 پژوهشی؟  –* فعالیتهاي علمی 

ارسال مقاله علمی تحقیقی پیرامون تئغئیئیئر           
کاربری نخلستان بنی زمانی به پارک محله ای         
نسترن و در نوبت چاپ مقاله در نشریه ماهنامه         
شهرداریها زیر نظر سازمئان شئهئرداریئهئا و             

 دهیاریهای کشور 

ارسال مقاله علمی تحقیقی پیرامئون مئیئدان          
شهید نصیری الری و در نوبت چاپ مقالئه در           
نشریه ماهنامه شهرداریها زیر نئظئر سئازمئان           

 شهرداریها و دهیاریهای کشور 

تحقیق بر روی گونه های مناسب بئا اقئلئیئم              
 منطقه در سط  شهر 

تحقیق در خصوص استفاده از ماده مئنئاسئب           
جهت جلوگیری از بوی بسیار بد حئوض هئای      

 سط  شهر

* علت واگذاري فضاي سبز با  با ا             
 خصوصی؟  

قانون اساسی بسیئاری      77ضمن اشاره به اصل     
از فعالیتهای خدماتی را اگر بخش خصئوصئی          
انجام دهد بدلیل ماهیت انتفاعی این شرکت ها        
و مؤسسات خصوصی ، نظارت دقیق و مستئمئر     

بر نحوه فعالیت کئارکئنئان و اسئتئفئاده از                       
شیوه های مختلف جئهئت اداره اقئتئصئادی،             
کارشناسی امور ، در مقایسه با بخش دولتئی و       
شهرداریها به مراتب کم هزینه تر  و  مطلوب تر       
خواهد بود ، بنابراین واگذاری برخی از امئور و           
فعالیتهای شهرداریها به بخش خصئوصئی در          
برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت         
به کاهش هزینه های خدماتی و در مئجئمئوع        
هزینه های شهرداریها منئجئر مئی گئردد و              
همچنین کیفیت کار نیز افزایش می یابد. بطور         
کلی خصوصی سازی مزیت هئایئی دارد کئه            

 عبارتند از:

افزاي  رقابت و بهبود کارايی در مدياريات و           
 عملیات  اقتصادي و کارشناسی  

کاه  نق  مستقیم دولت در فعالیات هااي          
 اقتصادي و عمرانی  

تقلیل هزين  هاي بودج  اي دولت نااشای ا         
پرداخت ياران  و هزين  هاي سرماي  اي و مرتبط       

 با آن 

توسع  با ارهاي سرماي  گاذاري در با ا            
 خصوصی

بهبود کیفت روند نگهداري پروژه هاي در دست        
 احداث شهرداريها  

شهرداری در اصل واگذاری فضای سبز ابتدا بئه        
بررسی عوامل موثر  بر سرمایه گذاری بئخئش           
خصوصی در فعالیتهای واحد فضای سئبئز از           
جمله عوامل موثر بر مشارکت در خصئوصئی           
سازی فعالیتهای این مئجئمئوعئه، پئرداخئتئه           

نتایج این قسمت نشان مئی دهئد کئه         است.  
عوامل حمایت از سرمایه گذار توسط شهرداری،   
میزان تضمین سرمایه گذاری و کئوتئاه بئودن           

سیکل اداری و     
کاغذ بازی مهمترین عوامل موثر     

بر تمایل شهرداری بر مشارکت و    سرمئایئه            
گذاری بخش خصوصی در مشارکت فعالیئتئهئا         

 می باشد. 

* ارائ  پیشنهادات ب  شهروندان جاهات         
 بهبود فضاي سبز شهر الر؟ 

در ارتباط با مشارکت تعاریف مختلفئی وجئود          
دارد و علی رغم ضئرورت ایئن مئفئهئوم در                    
برنامه ریزی شهری و توسعه ای، مئتئاسئفئانئه            
مفهوم آن برای اکثر افرادی که آن را بئه کئار             
می برند روشن نیست. مشارکت یعنی شئرکئت          
کردن با هم و یا با هم شریئک شئدن اسئت.               
مشارکت در توسعه را یک تالش سازمان یافتئه         
به منظور نظارت بر توسعه منابئع شئهئری و             
پروسه تصمیم گیری، بئرنئامئه ریئزی، اجئرا،             
ارزیابی و در نهایت سهیم شئدن در مئنئابئع              
توسعه شهری دانست. در حقیقت یئک اقئدام        
گروهی جزء عوامل سرعت بخشی به تئوسئعئه       
می باشد. از طرفی معتقدند که مشارکت یئک           
درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعئیئت         
های گروهی است که آنان را بر می انگیزد، تئا            
برای دستیابی به اهداف گروهی همئدیئگئر را           
یاری دهند و در مسوولیت کار شریک شوند. در  
مباحث مربوط به مشارکت یکی از ابعادی کئه          
بسیار بر آن تاکید می شود، دخالت دادن مردم         
در کارها و فعالیت های مربوط به خئویئش از            
طرح مسوله یا نیاز گرفته، تا دخالت در تصمیم         
گیری، اجرا، نظارت، بهره بئرداری، حئفئظ و            
مراقبت و در نهایت ارزشیابی امور و غیره است.          
عنایت به اینکه مشارکت یک شئاخئم مئهئم           
برای توسعه یافتگی است، لذا در کلیه جئنئبئه           
های فرایند توسعه نقش اساسی ایئفئا نئمئوده          
است. به نحوی که بدون آن توسعه مفئهئومئی            

عوامل اجتماعی، فرهنگی و ...       نخواهد داشت.  
هم نقش عمده ای در تحقق مشارکت مئردمئی    
ایفا نموده و جهت دستیابی به این امئر بئیئن              
شهرداری و مردم به عنوان دو عامل مئوثئر در            
 برنامه ریزی شهری مد نظر قرار داده شد است:

نیا  سنجی و شناسايی اولويت ها ا  ديادگااه           
 مردم و توج  ب  نظرات آنها 

تقويت مشارکت پذياري و اياجااد حا                
مسوولیت پذيري فردي در شهروندان در ماورد      

 مسائل مربوط ب  محل  ندگی خود 

ايجاد  مین  هاي اعتماد و همبستگای بایا            
 شهرداري و شهروند 

استفاده ا  توانمندي و مشارکت مردم همراه باا         
 کاربرد روش موثر و کارآمد در انجام امور  

گرچه همکاری با ارگان های دولتی از جئملئه           
شهرداری به صورت مدیریت مشارکتی ، هنئوز        
برای افراد بومی به شکل طبیعی در نئیئامئده             
است ، ولی نمی توان منکر مشارکت بین آنئان      
در برنامه های گذشته شهرداری بود. بنابراین با         
توجه به بیان محدودیت ها به دلیل کئمئبئود            
نیروی دولتی برای اجرا و کنترل در امر اجئرای          
طرح پیشنهادی در زمینه مالحظات ذکر شئده        
در گام چهارم الزم است برای افزایش سئرعئت          
پیشرفت طرح پیشنهادی و تقئویئت انئگئیئزه            
مسوولیت پئذیئری    
شئئهئئرونئئد، امئئر    
مشارکت مردمی را   
 برنامه ریزی نمود.

اهداف مشارکت 
 همشهريان:

ایجاد همفکئری و     
تئئبئئادل افئئکئئار،    
افئئزایئئش مئئیئئزان   
بازدهی، تسریع در   
روند اجرای فعالیت  
ها، کاهش هزیئنئه     

 عملیاتی 

افزایش روح همبستگی، بهره گیری منطقئی و         
 استفاده از امکانات و تسهیالت ایجاد شده
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 ب   ودي احداث خواهد شد؛

 

در راستای رفاه حال و امنیت و سالمت جانی شهروندان، یک دستگاه پل هوایی مکانیزه عابر پیاده به                     
 متر در بلوار فرهن  جنب اداره ورزش و جوانان الرستان احداث خواهد شد .  0متر و ارتفاع  75متراژ 

میلیارد و پانصد میلیون ریال هزینه در برخواهد           7ماه به طول خواهد انجامید        0این پروژه که حدودا ً      
 داشت . 

 گفتنی است هزینه احداث این پل را یکی از نیک اندیشان الرستانی متقبل شده است.  

با هدف تامین منابع مئالئی پئروژه هئای             
شهری، بانک شهر شعبه الرستان افئتئتئاح         

 شد.  

در مراسمی با حضئور حئجئت االسئالم             
والمسلمین نوربخش امام جمعه الر، زارع        
معاون برنامه ریئزی و امئور عئمئرانئی               

فرمانداری ویئهه الرسئتئان، مئهئنئدس                   
حق شناس الری شهردار الر، دکتر حق گو        

بانک شهر و تنی چند       7سرپرستی منطقه   

از مسوولین محلی، نخستین شعبه بئانئک         
شهر در شهرقدیم خیابان مدرس جنئوبئی        
جنب بیت شریف حضرت آیت اله موسئوی        
 الری نماینده فقید ولی فقیه افتتاح شد.

محمد جعفر حق شناس الری در حاشئیئه         
این مراسم در گفتگو با خبرنگار ما با بیئان          
اینکه اهتمام اصلئی    
بانک شهر بر توسعه    
شهری است، گفئت:   
افتتاح بانک شهر پر    
ارزش تریئن اقئدام      
شورای اسئالمئی و      
شهرداری و موسسه   
مالی و اعئتئبئاری       

 شهر می باشد.

شهردار الر گئفئت:      
این بانک تسئهئیئل      
کننئده تئعئامئالت       
پولی شهروندان بئا     
شهرداری است و خدماتی به روز، سریع و         

 دقیق به شهروندان ارائه می دهد.

مهندس حق شناس الری با اشاره به اینکه        

بانک شهر مئوفئقئیئت        
بزرگی برای شئهئرداری     
می باشئد، گئفئت: از          
آنجایی که بودجه هئای     
شهرداری به طور کامئل   
تحقق پیدا نمی کند و      
همین عدم تحقق سبب    
می شود تا پئروژهئای       
ناتمام بئه سئال بئعئد          
موکول شود و نارضایتی    

مردم را بدنبال داشته بئاشئد، لئذا بئا              
تاسیس بانک شهر می تئوان از مئنئابئع              

 اعتباری شهروندان استفاده نمود.

شهردار الر گفت: بانک شهر محلی بسئیئار          
مناسب جهت تجمیع عوارض شهرداری و       
 استفاده از آنها در هزینه های شهری است.

وی افزود: هرگونه تالشی که در این بانئک          
انجام شود، سود آن به جامعه و مردم تعلق         
می گیرد و در تعامل جامعه موثر اسئت و           
افتتاح بانک شهر باعث تحرک اقئتئصئادی         

 بیش از پیش خواهد شد.

 مهندس حق شناس الری گفت: همچنین 

 

 

 با هدف رفاه حال شهروندان برای پرداخت  

عوارض و انجام سایر امور بانکی، یک باجئه         
بانک شهر در ساختمان شهرداری الر بئه          

 زودی افتتاح خواهد شد.

شهردار الر در پایان گفت: امیئدواریئم بئا            
انجام وظیفه دو طرفه مردم و مسوولیئن و     
شرکتهای خصوصی و همچنین اعتماد بئه     
بانک و با سرمایه گذاری، شئاهئد اجئرای         
پروژه هایی باشیم که قبال شاهد اجرای آن        

 نبودیم.

 فایل تصویری نشست تخصصی تفکر و تغذیه قرآنی 

 به صورت لوح فشرده آماده ارائه به عالقه مندان

فایل تصویری نشست تخصصی تفکر و          
تغذیه قرآنی که چندی پیش به همت           
شهرداری و شورای اسالمی شهر الر در          
سالن وحدت برگزار شد به صورت لوح           
فشرده برای ارائه به عالقه مندان آماده           

 .شده است

عالقه مندان جهت دریافت فایل تصویری       
 - این نشست، می توانند به شهرداری الر      

و همچنین عطاری      واحد روابط عمومی   
-سینای سالمت واقع در شهرجدید            

مراجعه نمایند. جهت کسب      متری ابن سینا  30
 جوابگوی شما عزیزان می باشد. 1177136اطالعات بیشتر، تلفن 
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 زیر نظر هيئت تحریریه
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 ليتو گرافی و چاپ: مجتمع چاپ کوثر الرستان

 ها(: محورهاي اساسی در تدوي  قانون جامع مديريت شهري )شهرداري
هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کئارآمئد بئرای                        
بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعًا استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب نظران از ارزیابی عملکرد قانئون                

تواندکئمئک بئه       ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می         شهرداری
سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانئونئی               
است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحئوالت سئیئاسئی،                  

های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمئرکئز زدائئی و         اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوری 
های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بئر                 گیری حکومت   تکیه بر شکل  

گئری و عئوامئل درون             عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصئدی            
دهنده قوانین فعلی حاکئم    های تشکیل   سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه          

 .هاست بر شهرداری

منتخبین چهارمین دوره شورای اسئالمئی       
بئا     20تیر مئاه       30شهر الر روز یکشنبه     

مهندس حق شناس الری شئهئردار الر           
 دیدار وگفتگو کردند.

در ابتدای این جلسه دکتر اقئتئداری بئه            
نمایندگی از اعضاء ضمن تقدیر و تشکر از         
زحمات شهردار و کارکنان شهئرداری الر،        
هدف از این دیدار را آشنایی بیئشئتئر بئا              
مسائل و مشکالت شهری وهمچنین ارائئه        

 راهکار جهت بهبود شهر اعالم نمود.

سپس شهردار الر ضمن عرض خوش آمئد        
و همچنین تبریک بمناسبت انتخاب اعضاء      
به عنوان نمایندگئان مئردم در شئورای            
اسالمی شهر الر برای سایر اعضئاء آرزوی          

 موفقیت نمود.  

مهندس حق شناس الری در ادامه به ارائئه      
گزارش مختصری از عملکرد شهرداری در       
زمان تصدی خویش در دور دوم و سئوم         
شورا اشاره نمود و افزود: از آغاز خدمتم در          
شهرداری بعنوان شهردار، بیشئتئر سئعئی          
شده است به کارهای زیربنایی پئرداخئتئه          
شود. هر چند که سختی ها و دردسرهئای          
کارهای زیر بنایی مانند تملک، خئیئابئان          
کشی و... به مراتب سخت تر و مشکل تر از      
کارهای روبنایی می باشد که بعنوان نمونئه        
می توان به احداث و تئعئریئض خئیئابئان          

مئتئری      16ورودی از سمت لطیفی، ادامه   
فرمانداری، احداث جاده کمربندی، احئداث     

 خیابان فاطمیه و ... اشاره نمود.

وی با اشاره اینکه مردم به شئهئرداری بئه            
عنوان مدیریت واحد شهری نگاه می کننئد   
سط  توقعات نیز از شهرداری بیشتر شئده        
است، گفت: هر چند در گذشئتئه کئلئیئد           
طالیی شهر در دست شهردار بوده ولی در         
حال حاضرچنین نیست و در بسئیئاری از          
موارد بدلیل کمبود امکئانئات ومشئکئالت         
مالی امکان بئرآوردن هئمئه نئیئازهئای              

 همشهریان امکان پذیر نمی باشد.

شهردار الر یکی از مشکالت اساسی شئهئر         
الر را بحث فاضالب شهری عنوان نمئود و          
گفت: در ابتدا باید با فئرهئنئ  سئازی و          
سپس از طریق قانون بتوان با این معئضئل          

 برخورد کرد. 

دومین مشکل شهر الر کئه مئهئنئدس                   
حق شناس الری به آن اشاره نمود موضوع        
بافت فرسوده شهری و عدم زیبایی ورودی     

 شهر از سمت شیراز بود.

مهندس حق شناس الری در این خصئوص       
گفت: قبال نیز پیشنهاد عئقئب نشئیئنئی             
وتعریض خیابان مذکور و اعطاء تسهئیئالت    
و بخشودگی عوارض و مجوز چند طبقه به        
ساکنین ارائه شده که با استقبئال اهئالئی           

 روبرو نشد.  

شهردار الر جدا بودن بافت قدیم و جدید و         
پراکندگی شهر را از دیگر معضالت شئهئر          
الر برشمرد و افزود: این مئوضئوع بئاعئث             
صرف هزینه زیاد برای شهرداری به جهئت        
خدمات رسانی بهتر و بیشتر به همشهریان       

 شده است.

مهندس حق شناس الری همچنئیئن بئه          
نهایی کردن طرح جامع تفصیلی شهئر الر       
اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد با توجه به         

سال از زمان قانونی آن گئذشئتئه       /اینکه  

است باید بتوان به زودی این طئرحئهئا را            
 مصوب کرد.

ایشان به بهره برداری از خیابان فاطئمئیئه          
نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه از زمئان           
تصدی جناب آقای محبی شروع شد و در         
مدت تصدی دور قبلی اینجانب با عنئایئت         
به اینکه اکثر ساکنیئن امئالک واقئع در             
مسیر مذکور از اقشار کم درآمد جئامئعئه           
بودند و قطعا با غرامت ملک توانایی خریئد         
یا ساخت سر پناهی برای خود نئداشئتئنئد      
اقدام به اجرای طرح سئاخئت واحئدهئای           

مسکونی شهرک بعثت بعنوان اولین طئرح       
خانه در مقابل خانه در کشور جهت تملئک         
امالک مورد مسیر و جابجایی سئاکئنئیئن        
امالک واقع در مسیر طرح به محل جدیئد         
نمودیم که الحمدهلل این طرح با موفقئیئت         
انئجئام وهئئم اکئنئئون        
خیابان مذکور کئه بئا        
هدف احئیئای بئافئت         
فرسوده محله امامزاده و    
دسترسی بهتر و آسانتر    
بئئه امئئامئئزاده واجئئب     
تعظیم میر عئلئی ابئن        

الئئحئئسئئیئئن )ع( و                
روان سازی تئرافئیئک       
ورودی شهر با همکاری    
مردم عئزیئز خصئوصئا        
ساکنین مسیر مذکور و    
اعضاء محترم دوره های    
اول، دوم و سوم شورای     
اسالمی  شهر الر و تالش پرسنئل خئدوم           
 شهرداری به بهره برداری رسیده است.

در پایان تعدادی از منتخبین دوره چهئارم        
شورای اسالمی شئهئر الر سئواالتئی در             
خصوص مسائئل و مشئکئالت شئهئر و               
شهرداری عنوان نمودند که شهردار به آنهئا    
پاسخ و در پایان برای منئتئخئبئیئن دوره             
چهارم شورای اسالمی شهر الر در خدمئت        
رسانی به مردم فهیم الر آرزوی موفئقئیئت        

 کرد.

 شهردار الر:

 توجه شده است  شهراز آغازخدمتم در شهرداری الر، بيشتر به کارهای زیربنایی 
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