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معرفــی شهـــرستان سبزوار



معرفــی شهـــرستان سبزوار

شهرستان سبزوار دارای سه شهر سبزوار ، ششتمد و روداب •

مرکزی ، روداب و ششتمد بخش سه •

یازده دهستان •

روستا •

نفر ، ششتمد سبزوار نفر عضو شورای شهر دارای •

نفر نفر و روداب 

روستانفر عضو شوراهای بخش  و •
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فرهنگی اجتماعی عمرانی اقتصادی سایر

نمودار مصوبات شورای اسالمی شهرستان



قانون وظایف و اختیارات شورا وظایف  شورای شهرستان ماده 

ی ارائه پیشنهادات الزم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ

و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرائی ذیربط وکمیته 

استانبرنامه ریزی شهرستان و شورای 

، تصویببر حسن اجراء تصمیمات شورای شهرستان نظارت 

اصالح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و 

شوراهای شهر در شهرستان 

و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکالت فی مابین هماهنگی 

شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست

نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر 



با توجه به وظایف برشمرده شده شورای شهرستان سبزوار چه راهبردی

را بایستی مد نظر قرار دهد ؟

ادامه راه ادوار و مدیریت های قبلی ؟

نگاه به شورای شهرستان بعنوان یک سکوی پرتاب؟

پرداختن به روزمرگی ها؟

منتظر مراجعات به شورا بمانیم تا تصمیم بگیریم ؟

؟و یا اینکه 



، پیشنهادات الزم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعیارائه 

اجرائیفرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای 

نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر 



لوایح پیشنهادی مصوب  در شورای استان بشرح زیر می باشند

اصالحی قانون شهرداری طرح الحاق یک تبصره به ماده 

ها

طرح استفساریه ماده یک قانون نحوه توزیع عادالنه آب

قانون شهرداریهاالحاقی به ماده طرح اصالح تبصره 

طرح اجازه بهره برداری از اماکن تاریخی محدوده شهرها 

توسط شهرداری ها

طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون منع توقیف اموال

منقول  و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب سال 

طرح اصالح تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها



اقتصاد تحقــــق تدوین آیین نامه اجرایی برای پیشنهــــــاد •

برای شهرداری هامقاومتـــــــــی 

تهیه و تدوین دستورالعملها و راهکارهای مبارزه با مفاسد پیشنهاد •

اقتصادی و نحوه مدیریت بهینه بر منابع 

پیشنهاد تشکیل مرکز پژوهش ها به شورای اسالمی شهر سبزوار در •

ی و راستای استفاده از اندوخته ها و تجارب و نیز تقویت توان کارشناس

استقالل نظرشوراها

طرح معافیت کتابخانه های عمومی و خیرساز از پرداخت پیشنهاد •

عوارض نوسازی و پسماند شهرداری ها

ط راه اندازی شبکه رادیویی و تلویزیونی خاص روستا توسپیشنهاد •

صدا و سیمای جمهوری اسالمی



مکاتبه با نمایندگان محترم در خصوص ضرورت اولویت بخشی به•

روداباحمدآباد احداث جاده طرود 

درخواست از ائمه جمعه سطح شهرستان برای ارائه گزارش فعالیت •

های شوراها به روسای شورا

درخواست از بنیاد مسکن جهت اجرای مرحله دوم طرح های هادی •

روستاها

درخواست از فرمانداری جهت شرکت روسای کمیسیون های •

تخصصی شورا در شورای برنامه ریزی شهرستان

درخواست از وزیر محترم راه و شهرسازی جهت اولویت بخشی اجرا •

سبزوار در طرح آزاد زاه حرم تا حرمبه قطعه نیشایور 

درخواست تسریع در اجرای طرح فاضالب مسکن مهر سبزوار•



مکاتبه با نمایندگان محترم در خصوص اخذ اعتبارات الزم جهت •

الیروبی و احیای قنوات

درخواست از وزیر محترم کشور برای انکام کامل تعهدات دولت در •

بحث قانون مدیریت پسماند

درخواست از اداره  میراث فرهنگی برای بررسی اسیب های احتمالی •

به میل خسروگرد

پیشنهاد معافیت کتابخانه های عمومی و خیرساز از پرداخت عوارض •

نوسازی و پسماند

توصیه به ضرورت توازن در توزیع اعتبارات ماده •

تقدیم طرح معافیت مساجد از پرداخت انواع عوارض بهمراه اجازه •

درصد تجاری جهت کمک به هزینه های جاری مساجداحداث 



برگزاری سه دوره آموزشی برای آموزش اولین گام •

شوراها



اجرایی برای اهداء عنوان شهروند تدوین آیین نامه پیشنهــــــاد •

افتخاری به خادمین به شهرستان سبزوار

پیشنهاد نامگذاری کمربند شمال بنام بزرگراه ابریشم •

برگزاری نشست  مشترک روسای شوراهای شهرستان در سبزوار•

پیشنهاد نامگذاری بلوار جدیداالحداث غرب شهر بنام فرید خراسان•



ا ارتباط مستمر با نمایندگان و انعکاس نظرات و تعامل خوب ایشان ب•

شورا 



ارتباط و تعامل سازنده با فرمانداری در انعکاس •

نظرات 



ارتباط و تعامل سازنده با ادارات و نهاد ها در جهت •

رفع مشکالت 



یادآوری برخی مسایل به ادارات و نهادها از بعد •

نظارتی



عکس العمل به اتفاقات خاموش در سطح شهرستان•



تقدیر از مدیران موفق در سطح شهرستان•



توجه به امر آموزش بعنوان یک ضرورت ایجاد •

تحول



اعالم آمادگی ارائه گزارش در شورای اداری •

شهرستان



اعالم نقطه نظرات و خواست مردم به مسئولین •

استانی



ارائه پیشنهاد به شوراها•



یادآوری ضرورت توجه به آثار باستانی شهرستان•



صدور شناسنامه اموال برای شورای شهرستان•



نمونه تقاضاهای استفساریه در جهت نظارت •



صیانت از جایگاه شوراها •



گام اول نظارت شوراها ، انعکاس به شورای •

شهرستان



ارسال طرح ها به شورای استان•



انعکاس مطالبات شهرستان به استان•



انعکاس مطالبات شهرستان به وزارتخانه ها•



و تا •









در صورت عدم اجرای مصوبات توسط شوراها و سایر •

ادارات تکلیف شوراهای فرادست چیست؟

آیا در مدیریت شوراها از الگوی خاصی پیروی می شود یا •

اینکه اداره شوراها سلیقه ای است ؟

آیا وقت آن نیست که برای رشد منطقی ، شوراها به مثابه یک•

سیستم تلقی شوند ؟

خالء اهرم های تظارتی•

و •



چند پیشنهاد و ضرورت از نظر شورای اسالمی شهرستان

:سبزوار

تحقق هر چه سریعتر طرح مدیریت واحد شهری •

تحقق الیحه درآمدهای پایدار برای شهرداری ها و عدم •

وابستگی درآمد شهرداری ها به تخلفات ساختمانی  و 

غیره

شمول کارکنان شهرداری ها در زمره کارمندان دولت و •

فراغت شهرداری ها از دغدغه پرداخت حقوق کارکنان 

و پرداختن به امور عمرانی و توسعه متناسب و منطبق 

بر طرحین شهرداری ها



شفافیت در بودجه شورای عالی استان ها و نحوه و میزان •

کمک به شوراهای استان و شهرستان ها 

تدوین و اعمال آیین نامه های داخلی برای شوراها اعم از •

شهر ، بخش  و روستا توسط شورای استان به جهت 

هماهنگی در مدیریت شوراها و جلوگیری از مدیریت سلیقه 

ای رایج در شوراها

آیین نامه ارزیابی عملکرد شوراها و ارزشیابی تدوین •

اعضای شوراها توسط شوراهای فرادستی 











www.shorasabzevar.ir

@shorasabzevar

http://www.shorasabzevar.ir/


www.shorasabzevar.ir

@shorasabzevar

http://www.shorasabzevar.ir/

