
 

                   Lar’s Municipality and City Council’s Priodical—NO.2—Aug 2013—4 Pageصفحه             4 - 2931شهریورماه  -شماره دوم  -گاهنامه داخلي شهرداري و شوراي اسالمي شهر الر 

 خیابان های فاطمیه و جهادنصب عالئم ترافیكی در  معرفی واحد ساختمان شهرداری الر

 شهادت مظلومانه 

 رجايی و باهنر و هفته دولت

صدر و عزل او از رياست جمهوري   پس از اعالم عدم کفايت بني     
و فرار مفتضحانه او، دشمنان انقالب اسالمي تالش خود را در      
براندازي حکومت اسالمي بيشتر کردند و با توسل به تررور و              
خشونت گسترده، سعي در از بين بردن مسؤولين وفادار نرارام           
نمودند. بدين ترتيب پس از واقعه هفتم تير که طي آن شهيرد              

تن از   27بهشتي و   
ياران انقالب را بره      
شهادت رسانردنرد،    

گذاري  اقدام به بمب
در دفتر نرسرسرت       
وزيري نمودند و در    
اين واقعه شرهريرد      
محمدعلي رجرايري    
رييرس جرمرهرور       
محبوب و مردمي و نيز نسست وزير متفکرر و دانشرمرنردش                

االسالم والمسلمين دکتر محمدجواد باهنر به درجه رفيع         حجت
اين واقعه همچون واقعه هفتم تير، عليرغم        .شهادت نايل آمدند  

خيال باطل دشمنان اسالم که معتقد بودند موجبات مرنرزوي            
آورد، براعرر رشرد و            شدن مردم و سقوط ناام را فراهم مي       

هرا     تر مردم شد؛ به طوري که، تروريسرت         آگاهي و حضور فعال   
نتيجه عکس گرفتند و خود در ميان مردم انقالبي بره انرزواي              

براي گرامي داشت خاطره اين عزيزان که        .مطلق کشيده شدند  
در حقيقت الگوي ناب دولتمردي در ناام اسالمي بودند، هفته          
اول شهريور ماه به عنوان هفته دولت نامگذاري شد تا يرادآور             

کوشري   خاطرات تلخ و جانگداز آن دوران، دوران تالش و سست     
عناصري دلسوز و ايثارگر در ناام اجرايي انقالب که تمام هم و            
 .غمشان رفع مشکالت محرومين و حل مسائل مردم بود باشد

 سطح شهرنصب بیست نشیمن پارکی در 

 نصب و راه اندازی يک دستگاه ايستگاه تاکسی در الر

02224402441001 

تلفن 

031 
پل 

ارتباطی 
 شما با ما

 منتظر شنیدن 
 انتقادات 

 و پیشنهادات 
 شما هستیم

 هفته دولت گرامی باد
 شهرداری و شورای اسالمی شهر الر
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 افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شهرداری الر در هفته دولت

شهردار الر از افتتاح و کلنگ زني چندين پروژه عمراني در           
 هفته دولت امسال در اين شهرستان خبر داد.

محمد جعفر حق شناس الري ضمن عرض تبريك به               
مناسبت گراميداشت هفته دولت به همه دولتمردان ناام          
جمهوري اسالمي و ملت مسلمان ايران و همشهريان،              
اظهار کرد: در حال حاضر يازده پروژه شهرداري الر با                

برداري در هفته دولت       ميليارد ريال آماده بهره      54اعتبار  
 است.

 22شهردار الر گفت: پروژه خيابان فاطميه که از سال               
اولين استارت آن جهت تملك منازل طول مسير زده شد و          
در سال هاي متمادي ادامه پيدا کرد و در دوره تصدي               
قبلي اينجانب در شهرداري، طرح شهرك بعثت جهت             
طرح خانه در مقابل خانه براي ساکنين اين محدوده انجام           

گرديد، پس از بازگشت بنده به شهرداري دو خانه در                
قسمت اصلي اجراي پروژه، هنوز تملك نشده بود که به              
ياري خداوند و عنايت خاصه حضرت آقا امام زمان )عج( و            
همکاري مالکين عزيز، اين واحدهاي باقيمانده نيز تملك          
شد و توانستيم اين پروژه که در کم کردن ترافيك خيابان            
مدرس، احياي بافت فرسوده در اطراف امامزاده ميرعلي بن         
الحسين )ع( وهمچنين دسترسي راحت تر و آسان تر              
همشهريان به اين امامزاده واجب تعايم تاثير بسزايي دارد         

متر مسير تملك شده،       74متر و حدود       066را به طول     
 زير سازي و آسفالت نماييم.

وي افزود: اين پروژه که در هفته دولت امسال رسمًا به               

ميليارد ريال    06بهره برداري مي رسد، از ابتدا تا انتها             
 هزينه در بر داشته است.

مهندس حق شناس الري گفت: خيابان جهاد از ميدان             

سيد 
تا چهار راه شهيد باقرپوريان که آسفالت آن مشکل فرواني           

ميليارد و    7داشت، در عرض سه ماه با هزينه اي بالغ بر             
پانصد ميليون ريال؛ کانيواکشي، پارکينگ حاشيه اي و            
 زيرسازي و آسفالت شد و اکنون آماده بهره برداري است.

شهردار الر ادامه داد: بهره برداري از ديوار سيل بند جنب            
منطقه انتاامي واقع در بلوار عدالت با اعتبار يك ميليارد و           
پنجاه ميليون ريال و نيز ديوار سيل بند جنب هتل کوثر تا            
تقاطع بيست متري اميرکبير با اعتبار يك ميليارد و                
دويست ميليون ريال، افتتاح پارك محله اي زنبق در محله          

ميليون ريال، بهره برداري از چاه دفع         46خرمنزار با اعتبار    
ميليون ريال و     066فاضالب محله کهويه با اعتبار بالغ بر         

بهره برداري از فضاي سبز ياس در محله خرمنزار که با               
ميليون ريال ساماندهي شده است، از ديگر             76اعتبار  

پروژه هاي افتتاحي شهرداري الر در هفته دولت امسال            
 است.

وي گفت: آسفالت بلوار سعدي که از زمان تصدي آقاي              
محبي شروع به تملك و اجرا شد و نهايتًا توانستيم در                

ميليارد و هشتصد      2سال گذشته با هزينه اي بالغ بر            

ميليون ريال يکي از باندهاي آن را به طور کامل و باند                 
ديگر را يك چهارم آسفالت نماييم و همچنين آسفالت              

و خيابان معروف به خيابان        30و    9  –  2خيابان فرهنگ   
ميليارد ريال، اکنون آماده      7يخ سنگره با هزينه اي بالغ بر        

 بهره برداري است.

محمد جعفر حق شناس الري افزود: ميدان آب در انتهاي           
بلوار جمهوري اسالمي جنب اداره کل راه و شهرسازي که           
احداث اِلِمان آن با اعتبار يکصد و شصت ميليون ريال به             
اتمام رسيده نيز در هفته دولت به بهره برداري خواهد               

رسيد. براي اتمام اين پروژه به طور کلي )ميدان و فضاي             
 ميليون ريال هزينه شده است. 766سبز( 

همچنين شهردار الر در پايان سسنان خود گفت: سه               
 پروژه  نيز در اين هفته کلنگ زني خواهد شد.

کلنگ زني احداث يك مسير گذر عابر پياده در ضلع غربي            
ميليارد   4بازار قيصريه به شکل سنتي قديم با اعتيار اوليه           

ريال، کلنگ زني احداث پارك نسل واقع در بلوار پرواز در             
نسلستان معروف به خرم بست که در مالکيت شهرداري            

ميليارد ريال و اجراي بازار روز جديد         0است با اعتبار اوليه     
به نام بازار روز قدمگاه جهت جابجايي بازار روز قديم که از             
لحاظ بهداشتي مشکل ساز شده است با مشارکت بسش            

ميليارد ريال هزينه دربر خواهد         76خصوصي که حدود     
داشت از پروژه هاي عمراني شهرداري است که در هفته             

 دولت امسال کلنگ آن به زمين زده مي شود.  

سفره خانه سنتي بوستان نداي بهار ) پارك حاشيه ( الر در هفته گذشته ميزبان نمايشگراه         
 تسصصي صنايع دستي بود.

در آيين گشايش اين نمايشگاه که با طراحي و اجراي عراطرفره فررخري و هرمرکراري                          
فرهنگسراي مرتضوي وابسته به حوزه فرهنگي و اجتماعي شهرداري الر بررپراشرده برود،               
محمد جعفر حق شناس الري شهردار الر، عبدالرحيم مقيمي سرپرست اداره فررهرنرگ و               
ارشاد اسالمي الرستان، علويه مسول ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، محرسرن            
زارع مدير فرهنگسراي مرتضوي، قدرت يادگاري فرد مديريت مرکز آموزش فني و حررفره              

 اي الرستان، تني چند از اعضاي شوراي اسالمي شهر الر و هنرمندان حضور داشتند.

عاطفه فرخي، طراح و مجري نمايشگاه که کارشناس صنايع دستي است، آثار خود را برراي             
 بار نسست در شهرستان به نمايش گذاشت.

فرخي در حاشيه برگزاري اين نمايشگاه به خبرنگار ما، گفت: آثار بره نرمرايرش درآمرده                 
متشکل از خاتم کاري، منبت، معرق و مشبك، سفالگري، کار بر روي چوب، نقراشري روي       
شيشه و پارچه، زيور آالت و ديگر مواردي است که هر يك خود به تنهايي شراخره اي از                      

 هنرها و صنايع دستي اند.

فرخي اذعان داشت: عمده ترين هدف از برگزاري اين نمايشگاه معرفي رشتره هرا و زيرر             
مجموعه هاي صنايع دستي به شکل تسصصي به جامعه و عالقه مندان اين رشرتره هراي         

 هنري علي السصوص جوانان است.

وي گفت: اميد دارم که در اين نمايشگاه؛ جوانان پس از آشنايي جدي و ترسرصرصري برا                     
صنايع دستي، گام در راه يادگيري و آموزش ايرن           

 ميراث گرانقدر فرهنگي بگذارند.

فرخي با اشاره به آمروزش ايرن رشرتره هرا در                  
فرهنگسراي مرتضوي افرزود: در حرال حراضرر               
آموزش رشته هايي چون سفالگري، کتيبه، منبرت        
کاري و معرق و مشبك و ... در کارگاه هايي که به               
همين مناور در فرهنگسراي مرتضوي دائر شرده         

 برگزار مي گردد.

مردادماه جاري در مرحرل      70اين نمايشگاه که از    
سفره خانه سنتي بوستان نداي بهار ) پارك حاشيه ( گشايش يافت به مدت يرك هرفرتره               

 پذيراي بازديد عالقه مندان بود.

الزم به ذکر است آخرين بار اين محل شاهد برگزاري نمايشگاه عکس هاي الرستان برزر                 
بود که توسط فرهنگسراي مرتضوي در حاشيه برگزاري نرمرايشرگراه                3093در عيد سال    

 بزر  صنايع دستي با همکاري ميراث فرهنگي و گردشگري برپا گرديد.

عالقه مندان جهت کسب اطالع و ثبت نام در اين کالس ها، مي توانند برا شرمراره هراي                  
 تماس حاصل نمايند. 9-0000763-6233

 نمايش صنايع دستی در سفره خانه سنتی
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 لطفاً خود را معرفی نمایید؟ –* با سالم 

رضا راسسي هستم، سرپرست واحد ساخترمران      
 شهرداري الر

 * معرفی و شرح وظایف واحد ساختمان؟

واحد ساختمان يکي از مهمترين واحرد هراي          
شهرداري محسوب مي شود که در کنار واحرد          
نوسازي بيشترين حجم مراجعيرن در روز را           
دارد. اين واحد مي بايست تمامري ترقراضراي             
مراجعين را کارشناسري کررد و برر اسراس               
معيارها،ضوابط و قوانين مصوب پاسسگوي آنهرا       
باشد. درواقع مي توان گفت واحد ساخرترمران            
قلب تپنده شهرداري مي باشد که سالمت آن،         
سالمت شهرداري را بدنبال خواهد داشت. ايرن         

نيرو مي باشدکه شامل مسرورول         2واحد داراي   
واحد، دبير کميسيون ها و کميته ها، متصردي         
صدور پروانه و پايان کار، سه نفر کارشرنراس و       
مسوول تسلفات بوده که تمامي نيروها در کنرار         

 هم وظايف خود را انجام مي دهند.

* مهمترین فعالیت های واحد در چند ماه 
 اخیر؟

در اينجا الزم مي دانم از زحرمرات و ترالش               
تمامي پرسنل و نيز تمامي مسوولين قبلي ايرن         
واحد تشکر ويژه عرض نمايم که با پريرگريرري            
هاي خود توانسته اند در جهت ارتقاء اين واحد         
گام مؤثري بردارند. به طور کلي در چند مردت           
اخير تالش مجموعه شهرداري و از آن جرملره           
واحد ساختمان بر اين امر استوار بوده که بتوان         
تمامي مسائل را بر اساس اصول شرهررسرازي،           

فني و بهداشتي کارشناسي و تجزيه و تحلريرل          
نموده و از هرگونه سليقه گرايي که موجب بري          
نامي و هرج و مرج در ساخت و سازها شده و            
در نهايت نا رضايتي عمومي را بهمراه خرواهرد       
داشت، جلوگيري نمايد. به عبارت ديگر، هردف         
اين واحد رسيدن به توسعه پايدار در ساخت و          

سازها مي باشد. توسعه پايدار، به عبارت سراده          
توسعه و پيشرفتي است که درآن مزيت هرا و            
فوايد حد اکثر و معايب به حداقل ممکن خرود        
برسدکه اين امر تنها در صورتي محقق ميشرود         
که قبل از شروع هرگونه فعاليتي، برر روي آن       
کارشناسي و کليه مسائل پيرامون آن مد نرارر          
قرار گرفته و با اصول و معيارها مطابرقرت داده         
شود تا توسعه در همه ابعاد صورت  گرفته و از           

توسعه تنها در يك بعد که موجب ايجاد مشکل         
 در ابعاد ديگر مي شود، اجتناب گردد.

 * نحوه رسیدگی به درخواست ها؟

در اين مورد واحد ساختمان حداکثر ظررفريرت      
خود را در جهت بکارگريرري اصرول مصروب             
شهرسازي و بررخرورد برا          
تمامي درخرواسرت هرا و          
تقاضاها داشته و برر ايرن          
اساس اين واحد هرمرکراري       
بسيار خوب و مؤثري را برا         
سازمران مرحرتررم نرارام           
مهندسي، سازمان حمرل و      
نقل، شبکه  محترم بهداشت     
و درمرران، اداره مرحررترررم        
راهنمايي و رانرنردگري و          
سازمان مرحرتررم مريرراث         
فرهنگي برقرار نموده اسرت.     
به طور کلي هدف از  تمامي       
همکاري کميته ها، حذف و      
يا به  حد اقل رساني معايرب   
ناشي از هرگونه فعاليت و به      

 حد اکثر رساني بازدهي آن مي باشد.

* نحوه برخورد با تخلف در ساخت و 
 سازها؟

مرجع رسيدگي به تسلرفرات سراخرترمرانري،              
کميسيون ماده صد قانون شهرداري هرا مري           
باشد که اعضاي آن مرکب از  نمايرنرده وزارت         
کشور، يکي از قضات دادگستري و نرمرايرنرده           

محترم شوراي اسالمي شهر مي براشرد. ايرن             
کميسيون به استناد تبصره هراي مراده صرد            
قانوني شهرداري ها اعمال قانرون مري کرنرد.          
رسيدگي به تسلفات به اين تررتريرب صرورت               
مي گيرد که ابتدا از سوي شهرداري، خرالفري           
ساختماني به کميسيون گزارش مري شرود و           
کميسون طي جلسه اي با حضور اعضاء مبادرت    
به صدور راي مي نمايند . سرپرس راي هراي               
قانوني صادره از دبيرخانه کميسيون به مؤديران        
ابالغ مي گردد. دراين قسمت اگر راي صرادره           
بدوي بود، قابل اعتراض و تجديد نار خرواهري          
ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ راي مي باشرد           
 که در شعبه ديگري  قابل رسيدگي  مي باشد.

* فعالیت های صورت گرفته جهت تسهیل 
 در روند کار ارباب رجوع؟

شهرداري الر پيگيري فراواني جهت ارائه راهکار       
و انجام فعاليت هاي  تسهيل در کرار اربراب              
رجوع و افزايش سرعت در رونرد کرار اداري             
داشته است و به همين دليل پس از بررسي هرا        

، طراحان ITو تحقيقات و مشاوره با متسصصين     
وب و متسصصين و مسوولين اجرايي شهرداري       
الکترونيك در  کالن شهرهايي مانند تهرران و          
شيراز ،گزارش ضرورت اجرايي شدن شهررداري      
الکترونيك در شهر الر را به جناب شهردار ارائه         
نموده و در حال حاضر در دسرت برررسري و           

تنايم آيين نامه اجرايري آن مري براشرد و                       
ان شااهلل اميد است در آينده اي نه چندان دور     

شهروندان گرامي الر نيز از ايرن پريرشررفرت                  
 بهره مند گردند.

 عکس تزئینی است

 نصب و راه اندازی يک دستگاه ايستگاه تاکسی در الر

به مناور رفاه حال شهروندان و در        
آستانه هفته دولت، يك دستگاه         
 46ايستگاه تاکسي با اعتبار            

ميليون ريال در خيابان مدرس          
 جنوبي نصب و راه اندازي شد.

محمد امين منتاري مدير عامل        
سازمان حمل و نقل همگاني شهر        
الر و حومه با بيان اين مطلب             
گفت: استفاده از ناوگان حمل و          
نقل عمومي، يکي از نيازهاي            
اساسي شهروندان است و هدف از        

نصب اين ايستگاه، رضايتمندي شهروندان و در کنار آن ارائه خدمات مطلوب تر به                  
 همشهريان مي باشد.

ميليون ريال    746دوگانه سوز با اعتبار       564وي اضافه نمود: يك دستگاه خودرو پژو        
 جهت واحد بازرسي اين سازمان خريداري شده است.

 .شهردار الر از از خريد و نصب بيست نشيمن پارکي در سطح شهر خبر داد

محمد جعفر حق شناس الري در        
گفتگو با خبرنگار ما از خرريرد و            
نصب بيست نشيمرن پرارکري در          

 سطح شهر الر خبر داد.

نشيمن پارکي برا   76وي افزود: اين  
ميليون ريال تهيه     06اعتبار بالغ بر    

 و نصب شده است.

شهردار الر با اشاره به اينکه هزينره        
تهيه و نصب اين بيست نشيمرن از         
اعتبارات داخلي شهرداري الر است،     
خاطرنشان کرد: به مناور افرزايرش        

 مبلمان شهري و زيبايي شهر اين کار صورت گرفته است.

همچنين شهردار الر اعالم کرد در آينده نزديك دو دستگاه سرويس بهداشتي در سرطرح شرهرر                
 نصب مي شود.

محمد جعفر حق شناس الري گفت: بر اساس نيازسنجي هاي صورت گرفته بره زودي ايرن دو              
دستگاه سرويس بهرداشرتري برا         

ميرلريرون      746هزينه اي بالغ بر     
ريال در ابتداي سي متري نماز و     
ابتداي سي مترري فررمرانرداري         

 نصب مي شود.

وي با بيان ايرن مرطرلرب کره              
سرويس هاي بهداشتي جديد بره      
مناور تأمريرن رفراه بريرشرترر             
شهروندان نصب خرواهرد شرد،         
گفت: در اين اقدام بره زيربرايري        
ظاهر و نماي شهري نيز تروجره         

 شده است.

به مناور کاهش خطرات نراشري       
از تصادف، عالئم و ترابرلروهراي        
ترافيکي در خيابان هاي فاطميه     

 و جهاد شهر الر نصب شد.

با توجه به بازديرد مريردانري و            
شوراي ترافيك، نسبرت     جلسات  

به نصب عالئرم و ترابرلروهراي            
ترافيکي، هشدار دهنرده و براز         
دارنده در اين دو خيرابران اقردام          

 شد.

 ميليون ريال هزينه شده است. 776براي خريد و نصب اين عالئم بالغ بر 

گفتني است بر اساس شوراي ترافيك الرستان بزودي خيابان هاي مدرس شرمرالري و         
 فاطميه يك طرفه مي شود.

 خیابان های فاطمیه و جهادنصب عالئم ترافیكی در 

 سطح شهرنصب بیست نشیمن پارکی در 



 گاهنامه داخلی شهرداری و شورای اسالمی شهر الر 

 مدير مسئول: محمد جعفر حق شناس الری

 زير نظر هیئت تحريريه

 3473-3333433-3333333-2تلفن: 

 3473-3332433نمابر: 

 R.shahrdarilar@yahoo.comپست الكترونیكی: 

 www.Larcity.irوب سايت شهرداری الر: 

 لیتو گرافی و چاپ: مجتمع چاپ کوثر الرستان

 با طال باید نوشت
مولى الموحدین، امام على )ع( در قالب نامه اى به مالک اشتر، خطاب به همه دولت مردان اسالمى درباره تکبرر و                         

اگر با مقام و قدرتى که دارى، دچار تکبر و يا خود بزر  بينرى شردى، بره برزرگرى               :غرور ریاست چنین هشدار مى دهد     
حکومت پروردگار که برتر از توست بنگر که تو را از آن سرکشى نجات مى دهد و تندروى تو را فرو مى نشاند و عقل و انرديشره                         

 .ات را به جايگاه اصلى باز مى گرداند

امام خمینى )ره(؛ رهبر کبیر انقالب، دورى مسؤوالن ایران اسالمى را از رفاه و تجمالت و ثروت ها، لطرف الرهرى                          
اگر يك حکومتى، ارزشهايش ارزشهاى انسانى، اخالقى و اسالمى باشد و بسواهد خدمت به نوع خرودش       :دانسته و مى فرماید   

 .بکند و خودش را خدمت گزار بداند، قهراً ملت با اوست و قهراً يك قدرت خارجى نميتواند او را تحت تاثير قرار بدهد

هاي شسصي و بيماريهاي اخالقي موجب شود که چيزي را             مبادا در ميان کارگزاران دولتي غرضها وانگيزه      :  مقام معظم رهبری  
 برخالف حق و مصلحت انجام بدهند و وضع بکنند.  

 نام: احمد رضا

 شريفی الرینام خانوادگی: 

 معدل: خیلی خوب

 مقطع: ابتدايی

 نام: امیر

 نام خانوادگی: موحدی

 معدل: خیلی خوب

 مقطع: ابتدايی

 نام: علی

 نام خانوادگی: موحدی

 33/23معدل: 

 مقطع: راهنمايی

 نام: فاطمه

 نام خانوادگی: زحمت بر

 معدل: خیلی خوب

 مقطع: ابتدايی

 نام: مهدی

 نام خانوادگی: نظر بلند

 معدل: خیلی خوب

 مقطع: ابتدايی

 نام: محمد

 نام خانوادگی: نظر بلند

 معدل: خیلی خوب

 مقطع: ابتدايی

 نام: زهرا

 نام خانوادگی: نظری

 معدل: خیلی خوب

 مقطع: ابتدايی

 نام: نیما

 نام خانوادگی: نصريانی

 33/33معدل: 

 مقطع: دبیرستان

 نام: سینا

 نام خانوادگی: نصريانی

 33معدل: 

 مقطع: ششم ابتدايی

 نام: علیرضا

 شريفی الرینام خانوادگی: 

 معدل: خیلی خوب

 مقطع: ابتدايی

 نام: فرزام

 نام خانوادگی: شمس

 37/33معدل: 

 مقطع: دبیرستان

 نام: پريسا

 نام خانوادگی: نظری

 معدل: خیلی خوب

 مقطع: ابتدايی

 نام: ريحانه

 نام خانوادگی: شعبانی

 معدل: خیلی خوب

 مقطع: ابتدايی

 

 نام: زهرا

 نام خانوادگی: اسماعیل زاده

 33/47معدل: 

 مقطع: دبیرستان

 اسامی فرزندان ممتاز کارکنان شهرداری الر
 عنوان پروژه اعتبار )ریال(

 خیابان فاطمیه 03033303330333

 خیابان جهاد 0003303330333

 دیوار سیل بند بلوار عدالت 0030303330333

 دیوار سیل بند جنب هتل کوثر 0003303330333

 چاه دفع فاضالب محله کهویه 03303330333

 پارک محله ای زنبق 0303330333

 آسفالت بلوار سعدی 0003303330333

 فضای سبز یاس 0303330333

 آسفالت خیابان یخ سنگره 03303330333

00003330333 
 آسفالت خیابان فرهنگ

0-9-00 

 میدان آب )انتهای بلوار جمهوری اسالمی( 03303330333

 پل مسکن مهر 0003303330333

 اعتبار اولیه

0033303330333 

 کلنگ زنی مسیر گذر عابر پیاده 

 در ضلع غربی بازار قیصریه

 اعتبار اولیه

0033303330333 

 کلنگ زنی احداث پارک نخل 

 واقع در بلوار پرواز 

 اعتبار اولیه

03033303330333 
 کلنگ زنی بازارچه روز قدمگاه 

 افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهرداری الر هفته دولت


