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 بازديد شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر الر

 از محله پشتويه 

 سازمان حمل و نقل همگاني 

 شهر الر و حومه 

آشغال ريختن در محله، خیابان يا پیاده رو را کاري زشت بدانید                      

 و ديگران را نیز برحذر داريد.

 در سه ماه اخیر؛

 شانزده پروژه عمراني نیمه تمام شهرداري الر 

 به اتمام رسیده است
پروژه عمرانی نیمه تمام شهرداری الر با هزینه ای بالغ بر                       61در سه ماه اخیر      

 میلیاردو پانصد میلیون ریال به اتمام رسیده است.   5

مهندس نعمت پور         
سرپرست واحد عمران     
شهرداری الر در گفتگو     
با خبرنگار ما، با بیان این 
مطلب گفت: این پروژه      
ها شامل زیرسازی و        

متری نماز    03آسفالت  
، “  مسجد النبی )ص(   ”

، خیابان  0خیابان معلم    
، خیابان رود   65فرهنگ  

خانه جنب هتل کوثر       
، خیابان شهید    4بلوک  

و     7فخرایی بلوک       
خیابان جنب دانشکده پیراپزشکی، اجرای جوب ضلع شرقی بازار قیصریه، نصب و     
راه اندازی سرویس بهداشتی بلوار نماز و بلوار فرمانداری، اجرای کانال دارالرحمه،      

متر، اجرای کانیوا روبروی بانک مسکن،        633اجرای کانیوا محله پشتویه به طول       
بتن ریزی اطراف وسایل بازی پارک حاشیه ای، اجرای موزائیک باغ ملی و بتن                
ریزی اطراف وسایل بازی، اجرای پله محله امامزاده و ترمیم حوضچه حدفاصل فاز 

 یک و دو بازار امام می باشد.

پروژه عمرانی این شهرداری نیز در      61سرپرست واحد عمران شهرداری الر افزود:       
متری   61حال اجراست که ساختمان پلس راه، تک لبه و زیرسازی آسفالت                 

شرکت گاز، اصالح قوس خیابان حاج غفوری روبروی مسجد زینبیه، تک لبه و                
اجرای کانال و زیرسازی و آسفالت پارک الله پشت نانوائی محمد عراقی، حذف               
بریدگی تقاطع بلوار والیت و روستای بائن، حذف بریدگی تقاطع بلوار غدیر                  

، ساماندهی ضلع غربی بازار قیصریه،        7بلوک    6متری فرهنگ      61شمالی و    
احداث باغچه های حریم بلوار نخل )فرودگاه(، زیرسازی آسفالت آب انبار سید               
جعفری محله کوریچان، دیوار چینی رودخانه وربند، مخلوط ریزی و تسطیح                

متری شهرک امام، زیرسازی رمپ ورودی          03مخلوط شهرک امام، زیرسازی      
خیابان فاطمیه، کانال کشی و کف سازی کوچه شهید طالئی دروازه شیراز،                  
ساخت و نصب پل عابر پیاده اطراف بازار امام و ادامه کانال دفع آبهای سطحی                  

 محله کوریچان از جمله این پروژه ها می باشد.

 سرپرست شهرداری الر:

زيرسازي و آسفالت شش پروژه عمراني شهرداري الر  

 به اتمام رسید 

 فاز سوم نامگذاري خیابان هاي سطح شهر اجرا شد
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 سرپرست شهرداری الر:

 زيرسازي و آسفالت شش پروژه عمراني شهرداري الر به اتمام رسید  
 1محمدرضا قنبرنژاد سرپرست شهرداری الر، از اتمممام             

 پروژه ی زیرسازی و آسفالت سطح شهر خبر داد.

سرپرست شهرداری الر گفت: رسیدگی به وضعیت شهر و            
توسعه مبلمان شهری از اولویت های مجموعه شهرداری و          

 شورای اسالمی شهر الر است . 

وی همکاری شهروندان را با شهرداری در اجمرای پمروژه              
های عمرانی شهر الر مطلوب ارزیابی کرد و افزود: شهر الر    
برای توسعه و پیشرفت، از پتانسیل باالیی برخوردار اسمت           
که امیدواریم همچون گذشته با مشارکت ممردم فمهمیمم،             

 شاهد عمران و آبادانی بیش از پیش آن باشیم  

ممتمری نممماز         03وی در ادامه گفت: زیرسازی و آسفالت         
، 65، خیابان فرهنگ 0، خیابان معلم “  مسجد النبی )ص(    ” 

، خیابان شهمیمد     4خیابان رود خانه جنب هتل کوثر بلوک        
 1و خیابان جنب دانشکده پیراپزشمکمی،           7فخرایی بلوک   

پروژه ای است که با تالش شبانه روزی خدمتگزاران شممما            

 در شهرداری الر، اجرا و به اتمام رسیده است .

 1533قنبرنژاد در پایان گفت: متراژ پروژه های اجرا شده            
 533مترمربع می باشد که هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و            

میلیون ریال در بر داشته است که این هدیه ای اسمت بمه               
همشهریان ارجمند و امید است مورد رضایت این عمزیمزان           

 قرارگیرد.

  فاز سوم نامگذاري خیابان هاي سطح شهر اجرا شد

در راستای طرح نامگذاری خیابانها و معابر عمومی شهر الر، فازسموم ایمن طمرح                  
 اجراشد.

دراین ممرحلمه از      
 62ایممن طممرح،      

کوچه و بن بسمت      
در محدوده بملموار     
پاسداران جنوبی تا   
باغ مملمی و بمه          
نامهای پماسمداران     

تا پاسداران    یک
نامگذاری شمد     62

 که امید است مورد رضایت همشهریان ساکن در این منطقه قرار گیرد.

 سرپرست شهرداری الر در دیدار با خانواده شهدا:

 پاکي و خلوص نیت شهدا و ايثارگران 

 الگوي مناسبي  براي ما مسئولین است
 

به مناسبت هفته بسیج مستضعفین، سرپرست شهرداری الر از خانواده شهمیمدان            
 رمضان حیدری و ماشااله طالیی دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد.

راستمای تمجملمیمل از          در 
فممرهممنممگ ایمم ممار و     
شهادت، قمنمبمرنمژاد      
سرپرست شهمرداری   
الر، نماینده بمنمیماد       
شممهممیممد و امممور       
ای ارگران، نممایمنمده     
فممرمممانممداری ویممژه    
الرستان و نمایندگان   
فرماندهمی نمیمروی      
انتظامی شهرسمتمان    
الرسممتممان، ضمممممن   
حضور در منزل ایمن     
دو عزیز، ضمن بیمان     
خاطرات  به قمرائمت       
قسمتی از وصیت نماممه      

 آن شهیدان واالمقام پرداختند.

در این دیدار، قنبرنژاد، دیدار با خانواده های معظم شهدا را باعث افتخار و یمک               
وظیفه دانست و بیان کرد: پاکی و خلوص نیت شهدا و ای ارگران، الگوی مناسبمی       
است برای ما مسئولین که پیشرفت حاصل، مرهون فداکاری و رشمادت آنمهما                  

 هستیم.  

  درپایان، با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این دالور مردان را گرامی داشتند.

 حضور سرپرست شهرداري الر در مراسم هفته بسیج
به منظور گرامیداشت هفته با شکوه بسیج، محمدرضا قنبر نژاد سرپرسمت شمهمرداری الر،                  
عبدالرحیم بیژنی معاون مدیرکل و مدیریت آموزش و پرورش الرستان، عبدالمجیمد عمالمی                
عضو شورای اسالمی شمهمر الر، سمرهمنمگ جماویمد                 
فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سماماه الرسمتمان، در             
آموزشگاه راهنمایی فرزانگان حضور یافتند و از نزدیمک         
شاهد اجرای برنامه هایی بودند که توسط دانش آموزان         
 این آموزشگاه به مناسبت هفته بسیج به اجرا درآمد.

اجرای دکلمممه در      
وصممف بسممیممج و      
بسمیمجمی، اجممرای      
سرود هممگمانمی و       
سخنرانی فرماندهی  
ناحمیمه ممقماوممت        
بسیج سااه الرستان از جمله برنامه های این روز بمزر             

بود. شایان ذکر است سرپرست شهرداری الر، در قسمتی از این مراسم از دانمش آمموزان و                     
مسئولین این مرکز آموزشی تشکر و قدردانی کرد و دانش آموزان را با تمالش گسمتمرده و                      

 پیشرفت در عرصه علم و دانش به دفاع از این  مرز و بوم دعوت کرد. 
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 بازديد شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر الر

 از محله پشتويه 

قنبرنژاد سرپمرسمت    
شهمرداری الر بمه       
همراه نامدار و نیک    
آواز اعضاء شمورای     
اسالممی شمهمر و        
یاوران شورای محله   
پاقلعمه، از ممحلمه        
پشمتمویممه بمازدیممد      

 کردند.

این بازدید بمنظمور    
ساماندهی و تملمک    

منازل باقیمانده این محله و تخریب منازل فرسوده جهت زیباسازی خیابان فاطمیه            
و اطراف امامزاده میر علی ابن الحسین)ع( انجام شد که امید است در فماز دوم،                     

 تملک این خیابان به زودی عملی و اجرا گردد.

 آذرماه مانور سراسری زلزله باحضور آتش نشانان شهرداری در الر برگزار شد. 63همزمان با 

در این مانور که سناریوی آن توسط جمعیت هالل احمر تهیه شده بود، در پی تماس تلفنی                 
و همزمان بما      615با سامانه   

زنگ سراسری زلمزملمه در         
سراسرکشور، آتش نشانان به    
سرعت به محل حادثه واقمع      
در مدرسه شهمیمد قمنمادی         
اعزام و بما ورود بمه ایمن             
محوطه کارگاهی که طمبم       
سنارویو قمبملمی ، ورودی          
مدرسه تمخمریمب و آتمش          
نشانان از بماالی یمکمی از           

 ساختمان های این مدرسه به داخل محوطه وارد شده و به عملیات اتفاء حری  پرداختند.

درادامه نیروهای آتش نشانی پس از اتمام عملیات، به نجات مصدومین فرضی با همممکماری               
جمعیت هالل احمر شتافمتمنمد.       
ساس کارگروه آوار و تدفین بما        
مسئولیت شهرداری الر با حممل      
جسد به بیمرون ممحموطمه بمه            

 کارخود پایان دادند.

با اتمام این مانور، مسمئمولمیمن          
مربوطه طی جلسه نقد و بررسمی   
به ارزیابی عملیات همای انمجمام         
شده توسط تماممی نمیمروهمای         

   امدادی و ستادی پرداختند.

  دو خبر از پروژه هاي واحد فضاي سبز شهر داري الر

 .واحد فضای سبز شهرداری از پروژه فضای سبز شهر خبر داد

اولین پروژه، کاشمت    
اصملمه درخمت        44

ساستان در خیابمان    
جهاد بمود کمه بمه         
منظور زیباسمازی و     
افزایش سرانه فضای   
سممبممزشممهممرالر بمما    
همکماری و صمبمر        
مردم شمریمف ایمن       
منطقه اجمرا و بمه        

 اتمام رسید.

دومین پروژه آماده سازی و احداث فضای سبز بلوار نخل )به سمت فرودگاه( است     
که در فاز اول اقدام به      

هزار اصلمه     63کاشت  
نهال ناترک )پرچیمن(     
نموده و آبیاری آن بمه      
صممورت قممطممره ای      
خواهد بود که این دو      
پروژه جمعاً هزینه ای     

میلمیمون     113بالغ بر   
ریال در بردارد و امیمد      
است ممورد رضمایمت       

 شهروندان قرار گیرد.

مسابقات سه جانبه بسکمتمبمال       
بانوان با حضمور تمیمم همای            
شهرداری الر، بمر  بمنمدر و           
منتخب قشم در بندر عمبماس        

 برگزار شد.

در این دوره از مسابقات تمیمم         
شهرداری الر، پس از پمیمروزی       
بر منتخب قشم، به مصاف بر       

 بندر رفت.

تیم بسکتبال شهرداری الر در      
این بازی تا لحظمات پمایمانمی          

پیروز میدان بود که متأسفانه در ثانیه های آخر به دلیل داوری ناعادالنه، بازی را با اختمالف        
 یک امتیاز به حریف واگذار کرد و به مقام نایب قهرمانی رسید.

گفتنی است، بازیکنان پرتالش شهرداری الر با بازی جذاب خود در این دوره از مسمابمقمات                  
 نشان دادند، چیزی از بازیکنان لیگ برتر کشور کم ندارند.

شایان ذکر است در جلسه ای که با حضور مسئولین ورزش بانموان شمهمرسمتمان بمرگمزار                       
تن از بازیکنان تیم بسکتبال شهرداری الر، به تیم منتخب راه یافته و سیده لمیمال      7گردید،

 عبدالرحیم زاده مربی این تیم ، عهده دار مربی گری تیم منتخب الر شد.

 آرشیو



 
 

 گاهنامه داخلي شهرداري و شوراي اسالمي شهر الر

 مدير مسئول: محمدرضا قنبر نژاد

 زير نظر هیئت تحريريه

 3473-3333433-3333333-2تلفن: 

 3473-3332433نمابر: 

 R.shahrdarilar@yahoo.comپست الکترونیکي: 

 www.Larcity.irوب سايت شهرداري الر: 

 لیتو گرافي و چاپ: مجتمع چاپ کوثر الرستان

 

 تاريخچه دستگاه اجرائي :
سازمان حمل ونقل همگانی شمهمر الر و           

مینی بوسرانی و     –حومه شامل تاکسیرانی    
غیره  جهت  بهره برداری مطلوب از طری          
برنامه ریزی تقویت و توسعه کمی و کیفمی      
ناوگان و اعمال نظارت صحیح و همچنیمن        

توسعه و تکمیمل   
توقفگاههای ممورد نمیماز و          

استفاده از امکانات بخش های مختلمف در        
طممبمم  نممامممه شممممماره            30سممال    

مدیرکمل اممور      336567  –64141604636
–6س 434466660شهرداریها و نامه شماره     

وزیر محترم کشمور تماسمیمس          3163660
 گردید.  

طب  آخرین آمار این سازمان تا پایان سال        
دستگاه تاکسی شهری  ،        601دارای    31
دستگاه میدل بماس      1آژانس تلفنی  و       67

بوده است . در حال حاضمربما تموجمه بمه             
افزایش  و توسعه ناوگمان حمممل ونمقمل              

دسمتمگماه       670عمومی سازممان دارای       
 4آژانس تلفمنمی و          10تاکسی شهری و    

دستگاه سرویس  033دستگاه مینی بوس و   
 مدارس می باشد.

 
 شرح وظايف سازمان:

سازماندهی و بهبود وضعیت حمل و نمقمل         
همگانی شهرالر و حومه ، شاممل ممیمنمی           
بوسرانی ، تاکسیرانی و ... و بهمره بمرداری              
مطلوب از طری  برنامه ریزی جهت تقویت       
وتوسعه کمی و کیفی ناوگمان و اعمممال            
نظارت صحیح و همچنین توسعه و تکمیل       

 توقفگاههای مورد نیاز.
مطالعات الزم برای شناخت نیازهای حممل       
و نقل همگانی شهر و حومه از قبیل نقشمه          
شبکه خطوط جدید و یا اصمالح مسمیمر            
خطوط موجود و یا تعداد آنهما در داخمل            
شهر و حومه با درنظر گرفتن طول و مسیر         
خطوط بر حسب نیازمندیها و بازدهی کمار        
و همچنین تشخیص و اعالم اولمویمتمهمای          

خطوط شبکه با توجه به تمرکز جمعیت و         
به منظور ارائه خمدممات       سفرتولید وجذب   

مطلوب و بررسی نحوه تخصیص هر یک از        
سیستمهای ناوگان حمل و نقل همگانی به       

 خطوط مورد نیاز.
توسعه و تکممیمل و نموسمازی نماوگمان               
تاکسیرانی با توجه به تموسمعمه شمهمر و              
افزایش جمممعمیمت و         
احتیماجمات ممردم بما         
برناممه ریمزی الزم و         
انممجممام طممرحممهممای      
مطالعاتی و کارشناسمی    
برای کم یا زیاد کمردن       

 آمار ناوگان موجود.
برنامه ریمزی ، اداره ،         
کنترل و نظارت دقمیم       
بر وسائط حمل و نمقمل       
همگانی مسافر و بماردر      
داخل شمهمر و حموممه          
شامل مینی بوسها و وسائط حمل و نمقمل        
شهری که توسط بخش خصوصی تامین و        
به حمل و نقل همگانی مسافمر اشمتم مال            

 دارند.
بررسی و تعیین میزان نرخ کمرایمه انمواع            
خطوط حمل و نقل شهری و حومه و اخمذ          
مصوبات قانونی از شورای اسالممی شمهمر          
مطاب  با ضوابط و دستورالعملهای صمادره        

 از سوی وزارت کشور.
استفاده و بکارگیری امکانمات در جمهمت           

تامین درآمد سازمان از محل اخذ عموار         
 و درآمدهای قانونی.

بکارگیری هر گونه امکانات قانمونمی بمرای          
آسایش مسافران درون و حومه شمهمری و        

 سیستم تاکسیرانی.
انجام   -اخذ وام   -انجام سرمایه گذاری مجاز   

عملیات بازرگانی و جلب همکماری سمایمر          
ارگانها در جهت تامین و تجهیز سیمسمتمم          

 حمل و نقل.
صدور ، تمدید و ل و پروانه اشمتم مال بمه             
حمل و نقل عمومی مسافر و بار بر اسماس       

مفاد آیین نامه تصویبی و دستورالعملهمای       
 صادره از وزارت کشور.

مطالعات الزم برای اصمالح )تصمویمب ،             
افزایش ( پایانه ها ، مسیر خطوط در داخل          
شهر و حومه و بررسی نحوه تمخمصمیمص            
مطلوب ناوگان به خطوط محدوده خدممات     

 رسانی سازمان.
 

 اهداف کالن دستگاه اجرايي :
تالش برای بهبود امر عبور و مرور در شهمر         
از طری  مطالعه ،برنامه ریمزی،طمراحمی ،          

 آموزش .

نظارت و هماهنگی در امر حمل ونقل شهر        
جهت جابجایی ایمن ،ارزان،سریع و راحمت       

 مسافران .
انجام مطالعات و تحقیقات مورد نیاز حممل        

 و نقل درون شهری .
 

 وضعیت دستگاه اجرائي :

الف( ار لحاظ ساختمان اداری اممانمی از             
طرف شهرداری و بدون مهمممانسمرا ممی            
باشد . سازمان دارای دو خودروی سمواری          
پیکان و پژو )تاکسی( جهت انمجمام اممور             

 اداری و بازرسی می باشد .
 ب(جایگاه دستگاه اجرایی در استان :

 5سازمان حمل ونقل الر و حومه در طول        
سال گذشته با رشد فزایمنمده ای رو بمه              
پیشرفت بوده و توانسته وضعیت حممل و         
نقل شهرستان را بطور قابل ممالحضمه ای          
بهبود بخشد که در خمالمصمه عممملمکمرد           
سازمان مشهود می باشد .این سازممان تما           

% برنامه همایمی       73کنون توانسته بیش از     
ساله سازمان تمعمریمف     5که در چشم انداز   

گردیده را تحق  بخشیده و حتی زودتر از         
موعد مقرر اجرائی سازد . از لحاظ خدممات       
رسانی در منطقه الرستان بزر  حرف اول       
را زده و به شهرداری های کل منطقه نمیمز        

 -بیممه -خدمت رسانی   می نماید )نوسازی     
اداری و ...( و در مقایسه با شهرداری همم               
طراز و شهرهایی که دارای سازمان حمممل         
ونقل همگانی   می باشند به جمرات ممی           
توان گفت در سطح باالتری قرار داشتمه و          
خدمات رسانی مطلوبی را برای شهرونمدان       
عزیز فراهم نموده است و از تمامی ظرفیت        
و توان خود جهت پیشرفت هرچه بیشمتمر         

 در آینده بهره خواهد برد .
 ادامه دارد


