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شورای شهر خواستار شد:

افزایش مسیر پروژه
بزرگراه شمالی به طول
یک کیلومتر /لزوم
کاهش ترافیک اتوبان
همین صفحه

صفحه 2

جای خالی خطوط تندرو
در کرج/تقویت ناوگان
عمومی خواسته مردم از
دولت
صفحه 2
شهرداری کرج تاکید کرد:

تحقق توسعه پایدار
در گرو تکریم
ارباب رجوع است
شــهردار کــرج گفــت :مدیریــت شــهری ایــن
کالنشــهر بــه دنبــال آن اســت تــا توســعه پایــدار
شــهری را در تمامــی جنبــه هــای زندگــی
اجتماعــی ،اقتصــادی ،عمرانــی و خدماتــی بــا
همراهــی شــهروندان محقــق ســازد و از ایــن طریق
کیفیــت خدمــات شــهری را بــه حــد مطلــوب تری
حسن مدیرروستا عنوان کرد:

مشارکت ستاد اربعین
شهرداری کرج در
اجتماع بزرگ شیعیان با
اعزام  240نیرو
رئیــس ســتاد اربعین شــهرداری کــرج از
اعــزام  240نیــروی خدماتــی و پاکبــان
بــه شــهر نجــف اشــرف و تعــداد قابــل
توجهــی خــودرو و ماشــین آالت ،بــه
منظــور خدمــات دهــی بــه زائــران
اربعیــن حســینی(ع) خبــر داد و یــادآور
شــد :ایــن اقــدام بــا هماهنگــی بــه عمل

صیانت از حیات
رودخانه کرج از
ضروریات ایران کوچک
است

رضاپور تاکید کرد:

بافت های فرسوده با
مدیریت هدفمند ارتقاء
عمران شهر را به دنبال
دارند

فیروزگاه:

اتهام شهر فروشی به
مدیریت شهری کرج
وارد نیست

صفحه3

ارتقــاء بخشــد.
علــی ترکاشــوند در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج ایــن مطلــب را بیــان کــرد
و افــزود :دنیــای امــروز سرشــار از تحــوالت ســریع
بــوده و در ایــن مســیر اربــاب رجــوع از جایــگاه
بســیار ویــژهای برخــوردار هســتند بــه طــوری کــه
دســتگاه هــای مختلــف بــا روشهــای گوناگــون در
تــاش انــد تــا خواســتههای منطقــی و قانونــی
متقاضیــان خدمــات را بــرآورده ســازند.
شــهردار کــرج بــا بیــان اینکــه تکریــم اربــاب رجوع
در حــوزه هــای مختلــف ایــن دســتگاه جــزء یکــی
از وظایــف ذاتــی پرســنل بــه حســاب مــی آیــد
گفــت :تحقــق ایــن مهــم مشــارکت همــه جانبــه
افــراد را در امــور شــهری مهیــا مــی کنــد و بــه
پیشــرفت شــهر و افزایــش رضایتمندی شــهروندان
مــی انجامــد.
ترکاشــوند ادامــه داد :رعایــت اصــل تکریــم اربــاب

آمــده بــا ســتاد اربعیــن کشــور و کمیتــه
خدمــات شــهری بــه منظــور هــر چــه
باشــکوه تــر برگــزار شــدن تجمــع بزرگ
شــیعیان انجــام شــده اســت.
حســن مدیرروســتا در گفتگــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ،بــا اعــام ایــن خبــر
گفــت :در مــاه جــاری طــی جلســات
هماهنگــی کــه بــا زیرمجموعــه هــا و
شــهرداری هــای شــهرهای اقمــاری
برگــزار شــد ،مقــرر گردیــد مقدمــات
الزم بــه منظــور اســتقبال هــر چــه بهتــر
از زائــران کربــای معلــی در اربعیــن
حســینی(ع) در قالــب تهیــه امکانــات،
ماشــین آالت و نیــروی انســانی مــورد
نیــاز فراهــم شــود.

صفحه 3
رجــوع در تمامــی دســتگاه هــای خدمــات رســان
از جملــه شــهرداری هــا ،رســیدن بــه اهــداف را بــه
نحــو مطلوبــی میســر مــی کنــد و خدمترســانی
بــه مــردم مهمتریــن وظیفــه شــهرداری اســت کــه
تکریــم پرســنل ایــن امــر را تــا حــد زیــادی محقق
میســازد.
ایــن مســئول تاکیــد کــرد :مدیریــت شــهری
کــرج بــه نحــوی فعالیتهــای خــود را تدویــن و
برنامــه ریــزی کــرده اســت تــا متناســب بــا نیازهــا
و خواســته هــای بــه حــق شــهروندان باشــد و در
ایــن زمینــه پرســنل خــود را موظــف دانســته تــا
حصــول نتیجــه کامــل در رابطــه بــا مشــکالت و
درخواســتهای مــردم پیگیــری باشــند.
وی در پایــان یــادآور شــد :شــهرداری کــرج بــا
آگاهــی از اینکــه دیگــر اداره شــهرها بــا روشهــای
ســنتی ممکــن نیســت بــه دنبــال راهکارهــای
علمــی و آکادمیــک بــه منظــور مرتفــع ســاختن

وی افــزود :در ایــن خصــوص میــزان
اســتعداد شــهرداری کــرج و شــهرهای
اقمــاری بــرای اعــزام نیــروی انســانی،
تجهیــزات و ماشــین آالت تخصصــی
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و در
نهایــت مقــرر شــد  240نیــروی پاکبــان
و خدماتــی بــا هــدف تنظیــف و رفــت و
روب شــهر نجــف بــه ایــن شــهر اعــزام
شــوند .همچنیــن  36دســتگاه ماشــین
آالت تخصصــی خدماتــی نظیــر بابکــت،
آمبوالنــس ،خــاور ،بنــز کمپرســی و
کامیــون بنــز تانکــر بــه زائــران در ایــن
شــهر خدمــات ارائــه خواهنــد داد.
مدیرروســتا ،جزییــات اعــزام ایــن
خودروهــا را نیــز اعــام کــرد و گفــت:
ماشــین آالت مذکــور شــامل هفــت

رئیــس شــورای اســامی
کالنشــهر کــرج اظهــار
داشــت :صیانــت
از حیــات رودخانــه
کــرج از رضوریــات
ایــن کالنشــهر اســت
و انتظــار مــی رود کــه در ســفر آتــی دولــت
بــه الــرز ،ایــن مهــم مــد نظــر ریاســت محــرم
جمهــوری اســامی قــرار گیــرد.
محمــود دادگــو در گفتگــو بــا خربنــگار پایــگاه
خــری مدیریــت شــهری کــرج ادامــه داد:
متاســفانه بــه دلیــل سیاســت هــای غلــط وزارت
نیــرو و اجـرای پــروژه پنج هـزار میلیــارد تومانی
تونــل انتقــال آب از ســد امیرکبیــر بــه تهــران،
رس رودخانــه کــرج قـرار گرفته
ســایه مــرگ بــاالی ِ
و طبــق پیــش بینــی کارشناســان ،بــا اج ـرای آن
بالــغ بــر  30کیلومــر از
صفحه 2

البرز رتبه دار تردد
خودرو در کشور
است
صفحه2

نیازهــای شــهری و شــهروندان اســت و در ایــن
رابطــه احتــرام بــه اربــاب رجــوع و پاســخگویی بــه
آنهــا را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن در دســتور
کار قــرار داده تــا عمرانــی و آبادانــی شــهری را در
تمامــی جوانــب محقــق کنــد.

دســتگاه ایویکــو ،ســه دســتگاه تویوتــا
هایلوکــس ،شــش دســتگاه کامیــون،
دو دســتگاه کشــنده ،دودســتگاه موتــور
ســیکلت ،دو دســتگاه بنــز کمپرســی،
دو دســتگاه بابکــت ،یــک دســتگاه رنــو
میــدالم دوکابیــن ،یک دســتگاه ایســوزو،
یــک دســتگاه موســو و شــش دســتگاه
خــاور مــی باشــد.
معــاون خدمات شــهری شــهرداری کرج،
بــا تاکیــد بــر اینکــه تعــداد اتوبــوس های
اعزامــی بــرای برگــزاری اربعین حســینی
نیــز تعییــن شــده انــد ،اضافه کــرد122 :
دســتگاه اتوبــوس جهــت ارائــه خدمــات
بــه زائــران اختصــاص داده شــده اســت
کــه بــه کربــای معلــی و نجــف اشــرف
اعــزام خواهنــد شــد.

ایــن مســئول زمــان اعــزام نیروهــا و
ماشــین آالت را تــا دو روز آینــده و بــا
توجــه بــه صــدور ویــزای نیروهــا عنــوان
کــرد و ادامــه داد :بــرای اعــزام ایــن
امکانــات و نیروهــا ،شــهرداری هــای
مشــکین دشــت ،کمالشــهر و کوهســار
نیــز بــا شــهرداری کــرج همــکاری کــرده
انــد.

اریان کوچک
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دادگو:

روزنامه الکترونیکی مدیریت شهری کرج
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و شورای اسالمی کرج

صیانت از حیات رودخانه کرج از ضروریات ایران کوچک است

رئیس شــورای اســامی کالنشــهر کــرج اظهار داشــت :صیانت
از حیــات رودخانــه کــرج از رضوریــات ایــن کالنشــهر اســت
و انتظــار مــی رود کــه در ســفر آتــی دولــت بــه الــرز ،ایــن
مهــم مــد نظر ریاســت محــرم جمهــوری اســامی قـرار گیرد.
محمــود دادگــو در گفتگــو با خربنــگار پایگاه خــری مدیریت
شــهری کــرج ادامــه داد :متاســفانه بــه دلیــل سیاســت هــای
غلــط وزارت نیــرو و اجــرای پــروژه پنــج هــزار میلیــارد
تومانــی تونــل انتقــال آب از ســد امیرکبیــر بــه تهـران ،ســایه

رس رودخانــه کــرج ق ـرار گرفتــه و طبــق پیــش
مــرگ بــاالی ِ
بینــی کارشناســان ،بــا اجـرای آن بالــغ بــر  30کیلومــر از طول
ایــن مســیر آبــی دچــار خشــکیدگی خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه صیانــت از محیــط زیســت از دغدغــه
هــای جــدی رهــر معظــم انقــاب اســامی بــه شــار مــی
رود و معظــم لــه در ایــن بــاره دســتورات و رهنمودهایــی
را ارائــه فرمــوده انــد ،گفــت :در اینکــه حفــظ ســامت آب
واجــب اســت ،شــکی وجــود نــدارد امــا بایــد در نظــر داشــته
باشــیم کــه یــک موضــوع نبایــد فــدای موضوعــی دیگر شــود
و اگــر تهدیــدی در کمیــن جــاده چالــوس قـرار دارد ،بایســتی
در خصــوص آن حساســیت الزم را داشــت.
ایــن مســئول ارشــد شــهری اذعــان داشــت :امیــد اســت در
ســفر آتــی دولــت بــه الــرز موضــوع بســیار مهــم حیــات
رودخانــه کــرج و جــاده زیبــای چالــوس در جلســه ویــژه
هیئــت دولــت مطــرح شــود و تصمیــم الزم بــرای توقــف
پــروژه مخــرب تونــل انتقــال اتخــاذ شــود کــه ایــن مســاله

مطالبــه جــدی مــردم و دوســتداران محیــط زیســت از
مســئوالن بــه شــار مــی رود.
رئیــس پارملــان محلــی کــرج در بخــش دیگــری از ســخنانش
بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت نیــرو بایــد تصمیــم بــه عقــب
نشــینی از مواضــع غیــر اصولــی خــود بگیــرد ،خاطــر نشــان
کــرد :اینکــه یــک نهــاد دولتــی تصمیــم بــه نابــودی رودخانــه
راهــردی کــرج و مســیر زیبــای چالــوس گرفتــه اســت ،جــای
بســی تامــل و تاســف دارد و امیــدوارم کــه مســئوالن در ایــن
رابطــه حساســیت الزم را داشــته باشــند.
دادگــو در بخــش پایانــی ســخنانش اذعان داشــت :متاســفانه
صیانــت از محیــط زیســت در کشــورهای رو بــه توســعه آن
چنــان کــه بایــد و شــاید جــدی گرفتــه منــی شــود و مســئوالن
بـرای توســعه شــهری تن بــه قطــع درختــان و نابــودی باغات
و اراضــی کشــاورزی یــا حتــی خشــکیدگی رودخانــه هــا و
نهرهــا مــی دهنــد و امــروز زمــانِ آن رســیده تــا بازنگــری الزم
در سیاســت هــای زیســت محیطــی بــه وجــود آیــد.

شورای شهر خواستار شد:

افزایش مسیر پروژه بزرگراه شمالی به طول یک کیلومتر /لزوم کاهش ترافیک اتوبان
شــورای
عضــو
اســامی شــهر کــرج
از امتــداد بزگــراه
شــمالی تــا بعــد از
آرامســتان بهشــت
ســکینه خبــر داد
و گفــت :بــا توجــه
بــه ایجــاد ترافیــک
ســنگین در مســیر آرامســتان بهشــت ســکینه
باالخــص در روزهــای پایانــی هفتــه شــورای شــهر
بــا ارســال الیحــه ای خواســتار افزایــش مســیر
ایــن پــرووژه بــه طــول یــک کیلومتــر و امتــداد آن
تــا پایــان آرامســتان بهشــت ســکینه شــد .شــد.
غفــور قاســمپور در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج بــا بیــان ایــن
مطلــب اظهــار داشــت :کمربندشــمالی ازجملــه
طــرح هــای مهــم و حیاتــی کالنشــهر کرج اســت
کــه خوشــبختانه در مردادمــاه توانســتیم کلنــگ
احــداث ایــن بزرگــراه را بــر زمیــن بزنیــم .
وی افــزود :بزرگــراه شــمالی پــروژه ای فرا شــهری
و فــرا اســتانی و در يــك كالم ملــي اســت کــه
مــی بایســت دســتگاه هــای متولــی از جملــه

اســتانداری و اداره کل راه شهرســازی اســتان البرز
نیــز بــه یــاری شــهرداری در ایــن بخــش آمــده تــا
مشــکالت اجــرای ایــن پــروژه بــه حداقــل برســد.
قاســمپور بــا بیــان اینکــه احــداث بزرگراه شــمالی
شــهر کــرج فاصلــه بســیاری از اســتان هــا کوتــاه
و بــن بســت ترافیــک در تعــدادی از مســیرهای
بــرون شــهری تــا حــدودی مرتفــع مــی شــود،
افــزود :ایــن امــر آثــار زیســت محیطــی ،اقتصــادی
و فرهنگــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
عضــو شــورای شــهر کــرج بــا یــادآوری اینکــه
انــدازه و حجــم پــروژه مذکــور بســیار زیــاد بــوده
و همــه عوامــل و دســت انــدرکاران مجموعــه
مدیریــت شــهری و مســئوالن اســتانی بایــد برای
تحقــق آن دســت بــه دســت یکدیگــر بدهنــد،
اذعــان داشــت :آزادراه تهــران کــرج قزویــن بــا
تکمیــل ایــن طــرح ،بــار ترافیکــی بســیار ســبک
تــری را تجربــه خواهــد کــرد و تمامــی خودروهای
عبــوری کــه بــه مقاصــد فــوق عزیمــت کــرده یــا
از ایــن مســیرها بــرای دســتیابی بــه دیگــر اســتان
هــای شــمالی و غربــی اســتفاده مــی کننــد ،از
مزایــای طــرح بهــره منــد مــی شــوند.
بــه گفتــه قاســمپور ابــر پــروژه بزرگــراه شــمالی

جلــوه ای از تحقــق «اقتصــاد مقاومتــی» در
اقتصــاد شــهری ایــن کالنشــهر اســت و برغــم
کاهــش شــدید صــدور پروانــه ســاختمانی و اُفــت
درآمــدی امــا مدیریــت شــهری بــرای ســاخت آن
در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن آســتین همــت باال
زده اســت.
عضــو کمیســیون عمــران شــورای اســامی
شــهر کــرج مســیر احــداث بزرگــراه شــمالی بــه
گونــه ای انتخــاب و جانمایــی شــده اســت کــه
عمــده اراضــی معــارض در محــدوده امــاک
دولتــی قــرار گیــرد تــا از طریــق حمایــت هــای
اســتانداری البــرز و نماینــدگان مجلــس بتوانیــم
بــا صــرف کمتریــن هزینــه و زمــان نســبت بــه
رفــع معارضیــن اجرایــی اقــدام کــرده و از پروســه
زمانبــر مذاکــره بــا اشــخاص حقیقــی عبــور کنیم.
غفــور قاســمپور در پایــان یــادآور شــد :بایــد
در راســتای کاهــش معضــل ترافیــک در شــهر
اقدامــات ارزنــده صــورت بگیــرد و افزایــش طــول
مســیر بزرگــراه شــمالی بــه یــک کیلومتــر مــی
توانــد بخشــی از بــار ترافیکــی اتوبــان در مســیر
آرامســتان را کاســته و شــهروندا بــا فــراق بــاز در
ایــن مــکان تــردد داشــته باشــند.

در همایش راهکارهای تخلفات و
حوادث شهری مطرح شد:

حــوادث و تخلفــات شــهری" عصــر دیــروز  18آبان
مــاه ســال جــاری بــا همــت اداره کل پیشــگیری و
رفــع تخلفــات شــهرداری کــرج در کانــون شــهید
فهمیــده برگــزار شــد.
رئیــس شــورای اســامی شــهر کــرج در ایــن
همایــش اظهــار داشــت :آمــوزش هــا و اطــاع
رســانی هــای الزم در زمینــه شــناخت تخلــف و
متخلــف بــه شــهروندان از جملــه اقداماتــی اســت
کــه بایــد از ســوی نهادهــای ذیربط شــهرداری این
کالنشــهر با همکاری دادســتانی و نیــروی انتظامی
اســتان البــرز صــورت پذیــرد تــا بــه ایــن وســیله از
میــزان تخلفــات شــهری کاســته شــود.
محمــود دادگــو بیــان کــرد :تمامــی اقدامــات در
زمینــه جلوگیــری و کاهــش تخلفــات شــهری
بایــد زیربنایــی باشــد و بــا ترویــج فرهنگ مناســب
در حــوزه مذکــور ،زیرســاخت هــای الزم جهــت
مرتفــع ســاختن ایــن معضــات فراهــم شــود؛
ایــن مســئول ادامــه داد :فعالیــت هــای اداره کل
پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری
کــرج بــا همیــاری ســایر ارگانهــای مرتبــط بایــد
بــه گونــه ای باشــد تــا بصــورت مســتمر ادامــه
داشــته باشــد و مقطعــی اجــرا نشــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :همایــش "راهکارهــای
کاهــش حــوادث و تخلفــات شــهری" مــی توانــد
مبنــای کار مدیریــت شــهری کــرج و ســایر نهادها
بــرای مقابلــه بــا تخلفــات شــهری باشــد و بــا

برگــزاری اینگونــه هــای همایــش هــا بــه ریشــه
یابــی و ارائــه راهکارهــای الزم ایــن معضــات
دســت پیــدا کنیــم و بحرانهــای شــهری نظیــر
ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز را مدیریــت نماییم.
رئیــس شــورای اســامی شــهر کــرج در پایــان
ســخنان خــود تاکیــد کــرد :توجــه بــه طــرح
تفصیلــی در ســاخت و ســازهای شــهری ،نطــارت
هــر چــه بیشــتر بــر آراء صــادر از کمیســیو هــای
مرتبــط بــا ســازه هــای ســطح شــهر از جملــه
راهکارهایــی اســت کــه بــا عملیاتــی کــردن آنهــا
مــی توانیــم مانــع رســیدن بــه اهــداف اقتصــادی
متخلفــان شــویم و امنیــت روانــی و جانــی
شــهروندان را تامیــن کنیــم.
دادســتان عمومــی و انقــاب کــرج نیــز در
همایــش مذکــور عنــوان کــرد :توجــه بــه مرتفــع
ســاختن تخلفــات شــهری در نقــاط کم برخــوردار
ســطح شــهر از جملــه اقداماتــی اســت کــه موجب
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی و تخلفــات مــی
شــود.
حاجیرضــا شــاکرمی ادامــه داد :توجــه بــه توزیــع
متناســب امکانــات در نقــاط مختلــف شــهری
توســط نهادهــا و دســتگاههای مختلــف نقــش
چشــمگیری در کاهــش تخلفــات شــهری دارد و با
تامیــن ســرانه هــای خدماتــی ،درمانی ،آموزشــی و
 ...مــی توانیــم از افزایــش ســاخت و ســازهای غیــر
مجــاز ،دســت فروشــی در معابــر بکاهیــم.

آموزش اصلی ترین راه
کاهش تخلفات شهری /
توزیع متناسب امکانات
راهکار کاهش تخلفات

عصــر روز گذشــته بــا حضــور دادســتان عمومــی
و انقــاب کــرج ،رئیــس شــورای اســامی شــهر
و تنــی چنــد از نماینــدگان مــردم در پارلمــان
شــهری ایــن کالنشــهر ،همایــش "راهکارهــای
کاهــش حــوادث و تخلفــات شــهری" در کــرج
برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ،همایــش "راهکارهــای کاهــش
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جای خالی خطوط تندرو
در کرج/تقویت ناوگان
عمومی خواسته مردم از
دولت
عضــو شــورای شــهر
کــرج بــا اشــاره
خالــی
بهجــای
«بــی.
خطــوط
آر.تــی» در کالنشــهر
کــرج ،گفــت :یکــی
خواســتههای
از
شــهروندان کــرج از
رئیسجمهــور تقویــت نــاوگان حملونقــل
عمومــی اســت.
مریــم قهرمانــی در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج در پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه چنــد درصــد از مصوبــات
شــورای چهــارم در حــوزه حملونقــل
عمومــی اجراشــده اســت ،اظهــار کــرد:
متأســفانه بســیاری از مصوبــات شــورا در حــوزه
حملونقــل عمومــی اجرانشــده اســت.
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه اجــرای برخی
مصوبــات نیازمنــد زیرســاختهای در گذشــته
بــوده کــه فراهــم نشــده اســت ،گفــت :بــرای
اجــرای برخــی مصوبــات نیازمنــد کمکهــای
دولتــی بودیــم تــا در بخــش نــاوگان حملونقــل
عمومــی و اتوبوســرانی تحــول ایجــاد شــود،
متأســفانه ایــن مهــم محقــق نشــده اســت..
قهرمانــی بــا اشــاره بــه تصویــب الیحــهای
بــا محوریــت توســعه حملونقــل عمومــی
(اتوبوســرانی) در اســفندماه ســال گذشــته،
گفــت :بــه همــت شــورا و طــی مصوبــه یادشــده
مقــرر شــد  ۲۰۰دســتگاه اتوبــوس خریــداری
شــود کــه بخشــی بایــد بهصــورت تهاتــر انجــام
میشــد .
عضــو شــورای شــهر کــرج در خصــوص
راهانــدازی خطــوط «بــی .آر .تــی» و بــا اشــاره
بــه انجــام مطالعــات خــط نخســت خطــوط
تنــدرو در کــرج ،گفــت :در شــورای چهــارم
مراحــل مشــاوره «بــی .آر .تــی» خــط میــدان
شــهید ســلطانی تــا جــاده مــارد انجــام شــد،
درحالیکــه انتظــار میرفــت بــه دلیــل
حساســیت مســئله ترافیــک کــرج ایــن مهــم
اجــرا شــود ولــی تاکنــون اجرانشــده اســت.
قهرمانــی صــارم بــا تأکیــد بــر اینکــه خطــوط
«بــی .آر .تــی» یــک سیســتم حملونقــل
قدیمــی بــا خدمــات مشــاب ِه سیســتم
حملونقــل جدیــد اســت ،گفــت :خدمــات
سیســتم حملونقــل ریلــی ماننــد ســروقت
رســیدن در سیســتم خطــوط تنــدرو وجــود دارد
همچنیــن خودروهــای امــدادی نیــز میتواننــد
از ایــن خطــوط اســتفاده کننــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه جــای خطــوط «بــی .آر.
تــی» در کالنشــهری مثــل کــرج خالــی اســت
بــه ســفر هیئــت دولــت بــه اســتان البــرز اشــاره
کــرد و گفــت :یکــی از خواســتههای شــهروندان
کرجــی از رئیسجمهــور تقویــت نــاوگان
حملونقــل عمومــی در ایــن شــهر دو و نیــم
میلیــون نفــری اســت.
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روزنامه الکترونیکی مدیریت شهری کرج
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و شورای اسالمی کرج

معابر منطقه  1کرج نو شدند/
صرف  150هزار تن آسفالت
مدیــر منطقــه  1شــهرداری کــرج گفــت :بــا صــرف بالــغ
بــر  150هــزار تــن آســفالت ،معابــر اصلــی و فرعــی منطقــه
ســاماندهی شــدند.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری کــرج،
علیرضــا کیان اظهــار داشــت :اداره عمران منطقه  1شــهرداری
کــرج طــی هفتــه گذشــته عملیــات تــراش و روکش آســفالت
را در برخــی از معابــر منطقــه بــه اجــرا در آورده اســت کــه تناژ
مصرفــی آســفالت در ایــن عملیــات یکصــد و پنجاه هــزارو 16
تــن در مســاحت یــک هــزار و  245متــر مربــع مــی باشــد.
مدیــر منطقــه  1شــهرداری کــرج بیــان کــرد :بــر ایــن اســاس
عملیــات زیرســازی و روکــش آســفالت در داخــل محوطــه
بیمارســتان شــهید باهنــر بــه متــراژ  170مترمربــع و تنــاژ
 24.820تــن بــه اجــرا درآمــد و همچنیــن در بلــوار  45متری
کاج (بســیج) نیــز بــه متــراژ  150مترمربــع و تنــاژ 17.750
تــن و در خیابــان پامچــال جنوبــی بــه متــراژ  430مترمربــع
و تنــاژ  51تــن آســفالت بــا انجــام عملیــات تــراش و روکــش
ســاماندهی شــد.
کیــان در همیــن خصــوص عنــوان کــرد :در کوچه یاســمن به
متــراژ  125مترمربــع و تنــاژ  14.430تــن جهــت زیرســازی
حوادثــی و نــوار حفــاری اقــدام شــده اســت و همچنیــن در
محوطــه کلینیــک شهیدبهشــتی بــه متــراژ  370مترمربــع
و تنــاژ  43.160تــن آســفالت زیرســازی و روکــش صــورت
گرفتــه اســت.
وی عنــوان کــرد :همچنیــن بــا همــت اداره عمــران منطقــه
 1شــهرداری کــرج عملیــات تــراش و روکــش خیابــان هــا و
معابــری کــه طــی ســال گذشــته مــورد بررســی قــرار گرفتــه
بودنــد در دســتور کار قــرار دارد و بــزودی بــر اســاس اولویــت
هــای مشــخص اجرایــی مــی شــود.
مدیــر منطقــه  1شــهرداری کــرج در پایــان بــا بیــان اینکــه
اجــرای اینگونــه فعالیــت هــای عمرانــی زیــر ســاخت هــای
منطقــه را ســاماندهی مــی کنــد ،ادامــه داد :جــدول گــذاری،
توزیــع و پخــش آســفالت در ســطح معابــر و خیابان هــای این
منطقــه از خواســته هــای بــه حــق شــهروندان و ســاکنان بوده
اســت کــه در حــال حاضــر بــا اجــرای آن در ســطح وســیعی از
منطقــه بــه ویــژه مناطــق محــروم خواســته هــای شــهروندان
محقــق مــی شــود.

با اجرای نقاشی دیواری؛

دیواره های بلوار بسیج کرج به
تصویری از عملیات کربالی  4مزین شد
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری کــرج از اجــرای
عملیــات نقاشــی دیــواری بــر روی دیــواره هــای بلوار بســیج
خبــر داد و گفــت :بــه همــت ســازمان تصویــری از عملیــات
کربــای  4بــر روی ایــن دیــوار نقــش بســته اســت.
حســین عطایــی در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت :بــا توجــه
بــه اینکــه برخــی وقایــع تاریخــی تاثیــرات شــگرفی بــر
پیکــره روح و خاطــرات جمعــی یــک ملــت مــی گذارنــد
و هشــت ســال دفــاع مقــدس بــی شــک محــور اصلــی و
هویــت بخشــی تاریــخ چندســاله پــس از انقالب اســامی به
شــمار مــی رود؛ بــر همیــن اســاس ترویــج فرهنگ اســامی
امــری ضــروری اســت و ســازمان زیباســازی در ایــن راســتا
اقدامــات خــود را پیــاده ســازی مــی کنــد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه هــر از چنــد گاهــی
موضــوع و روایــت هایــی پــس از گذشــت ســال هــا از پایــان
جنــگ تحمیلــی ســر از خــاک بیرون مــی کشــند و تلنگری
بــر دل و روح و پیکــره جامعــه مــی زننــد از عملیــات کربالی
 4یــاد کــرد و افــزود :ایــن عملیــات وشــهادت  175غــواص
رشــید یکــی از آن تلنگــر هــا بــود کــه توســط ســازمان
بــر دیوارهــای بلــوار بســیج و زیرگــذر طالقانــی بــه تصویــر
کشــیده شــد.
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری کــرج در پایــان
ســخنان خــود از دیگــر اقدامــات ســازمان در زمینــه
زیباســازی بصــری ســخن گفــت و افــزود :بــه زودی شــهر
کــرج بــا اقدامــات ایــن ســازمان نمــای دیگــری بــه خــود
مــی گیــرد.

رضاپور تاکید کرد:

اریان کوچک

بافت های فرسوده با مدیریت هدفمند ارتقاء عمران شهر را به دنبال دارند

قائــم مقــام شــهردار کــرج گفــت:
برغــم تهدیــد بــودن بافــت هــای
فرســوده  ،مدیریــت اصولــی و
هدفمنــد در ایــن زمینــه مــی
توانــد ایــن تهدیــد اجتماعــی را
بــه فرصتــی بــرای توســعه عمــران
و آبادانــی شــهر تبدیــل کنــد و
مدیریــت شــهری ایــران کوچــک
در ایــن راســتا سیاســت گــذاری
هــای کالن را در نظــر گرفتــه
اســت.
محمــد رضــا رضاپــور در گفتگــو با
خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ایــن مطلــب را
عنــوان کــرد و گفــت :بافــت
هــای فرســوده و قدیمــی شــهرها
کــه اغلــب هســته اولیــه و اصلــی
شــهر هــا را تشــکیل مــی دهنــد،
از ســویی جــزء میــراث فرهنگــی و
تاریخــی آن شــهر بــه حســاب مــی
آینــد و حفــظ ،بهســازی کالبــدی
و توانمنــد ســازی عملکــردی آنهــا
اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد و از
ســوی دیگــر اغلــب ایــن بافــت

هــا بــا گذشــت زمــان و عــدم
توجــه و نگهــداری مناســب ،دچــار
فرســودگی و اضمحــال کالبــدی و
عملکــردی مــی گردنــد.
قائــم مقــام شــهرداری کــرج اظهار
داشــت :بــر ایــن اســاس شناســایی
وضعیــت کالبــدی و عملکــردی
ایــن بافــت هــا بــه منظــور برنامــه
ریــزی و ســاماندهی مدیریتــی در
حفــظ و نگهــداری آنهــا از اقدامات
اولیــه و مهمــی اســت کــه بایــد
صــورت پذیــرد و مدیریــت شــهری
ایــن کالنشــهر تمهیــدات ویــژه ای
را هــم در ایــن زمینــه اتخــاذ کرده
اســت.
رضاپــور ادامــه داد :بــا توجــه بــه
اینکــه پدیــده فرســودگی بافتهــا
بــر کالبــد شــهر و همچنیــن
فعالیــت هــای اجتماعــی و
اقتصــادی تاثیــر گــذار مــی باشــد،
ضــروری اســت تــا رویکــرد هــا و
پارادایــم هــای حاکــم بــر عرصــه
برنامــه ریــزی و مدیریــت بافــت
هــای فرســوده شــهر از ســوی

فیروزگاه:

اتهام شهر فروشی به
مدیریت شهری کرج
وارد نیست
عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج بــا بیــان
اینکــه عــده ای بــه عمــد یــا ســهو شــهرداری و
شــورای کــرج را بــه شــهر فروشــی متهــم مــی
کننــد ،تاکیــد کــرد :ایــن اتهــام بــه مدیریــت
شــهری وارد نیســت و واگــذاری برخــی زمیــن
هــا در راســتای اجــرای پــروژه هــا کامــا بــه
ســود مدیریــت شــهری کــرج اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری
کــرج ،ســعید فیــروزگاه در دویســت و پنجــاه
و نهمیــن جلســه رســمی شــورای شــهر کــرج
خواســتار شــفاف ســازی واگــذاری زمیــن هــای
شــهرداری بــه شــهروندان در راســتای اجــرای
پــروژه هــا شــد و تشــریح کــرد :عــده ای بــه
عمــد یــا ســهو مدیریــت شــهری را متهــم بــه
مدیــر منطقــه  7شــهرداری کــرج از ادامــه
عملیــات هــای عمرانی منطقــه خبــر داد و افزود:
اجرائــی نمــودن سیاســت هــای کالن عمرانــی در
ســطح منطقــه جــزء اولویــت هــای کاری بــوده
و در همیــن راســتا عملیــات اجرائــی چندیــن
طــرح کلیــدی بــا درصــد پیشــرفت فیزیکــی
چشــمگیری بــه ســرعت پیــش مــی رود.
ســید رضــا فیــض در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج ،گفــت :نقــش
ســازندۀ اجــرای ایــن پــروژه هــا و فعالیــت هــای
عمرانــی در ســطح منطقــه بــه جهــت تغییــر
چهــرۀ شــهر و روان ســازی ترافیــک و ایجــاد
فضــای مناســب بــرای دســتیابی بــه برخــی از
اهــداف کالنشــهر کــرج مشــهود بــوده و ســعی
داریــم بــرای پرداخــت بــه ایــن موضوع و تســریع
در فعالیــت هــا و چشــم انــداز مدیریــت شــهری
کــرج مبنــی بــر اجــرای دقیــق و اثــر گذار پــروژه
هــا ،همچنــان بــا ســرعت ایــن رســالت را بــه
پیــش بــرده و بــه اهــداف خــود دســت یابیــم.

نهادهــای مرتبــط شناســایی
شــود و در نهایــت الگــوی
نوینــی بــرای مدیریــت بافــت
فرســوده شــهری بــا محوریــت
مشــارکت مردمــی ارائــه شــود.
ایــن مســئول اضافــه کــرد:
مدیریــت شــهری کــرج بــه
منظــور مقابلــه و پاســخگويي
بــه بحرانهــاي احتمالــي
بافــت هــای فرســوده و لــزوم
اتخــاذ تصميمــات ســريع،
صحيــح و اجــراي عمليــات
موثــر در ايــن بافتهــا،
مجموعــهاي از اقدامــات و
برنامههــا را قبــل ،هنــگام و بعــد
از بحــران در نظــر گرفتــه اســت
امــا نوســازی و بهســازی اینگونــه
بافتهــا اصلــی تریــن راهــی اســت
کــه بــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن
تســهیالت تشــویقی از ســوی
شــهرداری بــرای مالــکان بــه آن
توصیــه مــی شــود.
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد:
مدیریــت شــهری کــرج بــه دنبــال

آن اســت تــا بــا شــناخت نیازهــا،
تنگناهــا ،تــوان هــا و فرصــت
هــای احیــای بافــت فرســوده
از طریــق تشــریک مســاعی و
توانمندســازی ســاکنین بــه ایجــاد
محیطــی شایســته بــرای ســکونت
شــهروندان محلــی اقــدام نمایــد
و بــا احیــای بافــت هــای فرســوده
ارزش کالبــدی شــهر را ارتقــاء داده
و رغبــت شــهروندان بــه ســکونت
در آن را افزایــش دهــد.

شــهر فروشــی کــرده انــد کــه بایــد بــا اطــاع
رســانی صحیــح از ســوی روابــط عمومــی و
رســانه هــا نســبت بــه شــفاف ســازی ایــن مهم
اقــدام شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن حــق شــهروندان اســت
کــه از رونــد اجــرای پــروژه هــا آگاه شــوند تــا
از نیــت ســو ِء افــرادی کــه ســعی در تخریــب
مدیریــت شــهری دارنــد مطلــع گردنــد ،گفــت:
اجــرای پــروژه هــای کالنــی ماننــد بزرگــراه
شــمالی و ادامــه بلــوار ماهــان ،ارزش افــزوده
بســیاری بــرای شــهر خواهــد داشــت و مدیریت
شــهری بــا کمتریــن امتیــاز بیشــترین زمیــن را
از دســتگاه هــا گرفتــه اســت کــه بایــد بــه
صــورت صحیــح اطــاع رســانی شــود .
ایــن مســئول ادامــه داد :در راســتای اجــرای
پــروژه بلــوار ماهــان ،زمیــن هــای ارزشــمندی
از ســوی دامپــروری و موسســه رازی بــه
شــهرداری واگــذار شــده کــه نیــاز اســت اذهــان
عمومــی نیــز از ایــن موضــوع بــا خبــر شــوند،
ضمــن اینکــه در ایــن رابطــه اقدامــات دیگــری
از ســوی مدیریــت شــهری تهیــه خواهــد شــد.
شــهردار کــرج نیــز در ادامــه ضمــن بیــان

اینکــه برخــی
افــراد
از
گاهــی بــدون
داشــتن نیتــی
ســعی بــر
ایــن دارنــد
کــه اعتــراض
را
خــود
بــه گــوش
برســانند و متاســفانه بــرای ایــن امــر از ادبیاتــی
اســتفاده مــی کننــد کــه برداشــت هــای
مختلــف و ســو اســتفاده هایــی از آن مــی
شــود اظهــار داشــت :خوشــبختانه در اقدامــی
بــی ســابقه و بــا درایــت شــورای چهــارم 1000
هکتــار اراضــی در طــول عمــر ایــن شــورا
گرفتــه شــده کــه تحســین برانگیــز اســت.
وی افــزود :در جریــان پــروژه مهــر ویــا بــا
توافقــی کــه بــا پردیــس کشــاورزی و دانشــگاه
تهــران انجــام شــده ،بالــغ بــر  300هــزار متــر
مربــع زمیــن بــه مدیریــت شــهری کــرج واگذار
شــده کــه همــه ایــن مــوارد نشــان از منشــاء
خیــر و برکــت شــورای چهــارم بــوده اســت.

سید رضا فیض خبرداد:

پیــروزی ،احــداث پــارک ترافیــک و بهارســتان،
جــدول گــذاری معابــر فرعــی بلــوار اشــتراکی
شــمالی (گلســتان هــا) و ...در حــال اجــرا مــی
باشــد.
وی تاکیــد کــرد :طبــق برنامــه ریزی هــای بعمل
آمــده تمامــی پــروژه هــای منطقــه با ســرعت در
حــال اجــرا اســت و هیــچ نقطــۀ توقفــی بــرای
ایــن امــر تعریــف نشــده اســت و در زمــان باقــی
مانــده تــا فصــل ســرما و بارندگــی در نظــر داریم
بــه نتیجــه الزم و درصــد بــاالی پیشــرفت در این
امــر دســت یابیــم.
مدیــر منطقــه  7کــرج در پایــان بیــان کــرد:
شــهرداری منطقــه  7کــرج در اجــرای سیاســت
هــای عمرانــی در ســطح منطقــه مصمــم بــوده
و تــاش داریــم بــا تقدیــم چندیــن پــروژه در
جهــت رفــع مشــکالت اساســی شــهروندان
در حــوزه هــای عمومــی و تســهیل منطقــه
گام هایــی اساســی بــر داشــته و رضایتمنــدی
همشــهریان را کســب نماییــم.

استمرار در اجرای طرح
های پرشتاب عمرانی در
منطقه  7کرج
فیــض افــزود :اجرائــی نمــودن سیاســت هــای
کالن عمرانــی شــهرداری در ســطح منطقــه
جــزء اولویــت هــای کاری بــوده و در همیــن
راســتا عملیــات اجرائــی چندیــن طــرح کلیــدی
بــا درصــد پیشــرفت فیزیکــی چشــمگیری بــه
ســرعت پیــش مــی رود.
وی بــا اشــاره بــه تکمیــل چندیــن طــرح در ایــن
منطقــه گفــت :پــروژه پیــاده روســازی و جــدول
گــذاری بلــوار اشــتراکی شــمالی ،جــدول گــذاری
بلــوک  2و  3بلــوار رســتاخیز ،احــداث بلــوار
انقــاب شــمالی ،احــداث بلــوار انــرژی اتمــی بــه
پیــروزی ،لولــه گــذاری فاضــاب انــرژی اتمــی به

با اولویت دهی به توسعه فضای سبز؛

منطقه  11کرج سبز تر می شود/
بهره برداری از پارک سنگی
مدیــر منطقــه  11شــهرداری کــرج بــا تاکیــد بــر رضورت گســرش
فضــای ســبز اظهــار داشــت :مســئولین شــهری بایــد بــر ایــن مهــم
اهتــام ویــژه داشــته باشــند تــا بتوانیــم فضــای ســامل و مرفهــی را
بـرای شــهروندان محیــا کنیــم.
حســین رشیــف کاظمــی در گفتگــو بــا خربنــگار پایــگاه خــری
مدیریــت شــهری کــرج ،بــر رضورت صیانــت از فضــای ســبز و
گســرش آن در ســطح شــهر توســط مدیریــت شــهری تاکیــد کــرد و
گفــت :برایــن اســاس رضوری اســت مدیریــت شــهری در راســتای
توســعه فضــای ســبز در شــهر تــاش مضاعــف تــری داشــته باشــد.
ایــن مســئول بــا توجــه بــه رضورت گســرش فضــای ســبز و افزایــش
آن ،اقدامــات انجــام شــده توســط شــهرداری ایــن منطقه را درســال
جــاری مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت :در اجـرای ایــن مهــم فــاز اول
طــرح احــداث پــارک ســنگی در حاشــیه رودخانــه کــرج حــد فاصــل

پــل حامــی و پــل تاریخــی صفــوی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری
رســیده اســت.
وی افــزود :مســاحت کل ایــن پــروژه  3هزارمرتمربــع بــوده کــه
بــا ارتفــاع  38مــر از ســطح رودخانــه کــرج اجرایــی شــده اســت
وهمچنیــن اجـرای فضــای ســبز عمــودی ،جــدول کاری و محوطــه
ســازی و کاشــت درخــت ودرختچــه هــای تزیینــی را ازجملــه
اقدامــات انجــام شــده در ایــن طــرح ذکــر کــرد.
مدیــر منطقــه  11کــرج افــزود :عملیــات اجرایــی فــاز دوم ایــن
طــرح حــد فاصــل پــل تاریخــی تــا پــل ورودی حصــار بــه مســاحت
چهــار ه ـزار و  300مرتمربــع آغــاز شــده اســت.
وی از دیگــر اقدامــات ایــن منطقــه در زمینــه توســعه فضــای ســبز
را کاشــت گلهــای رز و درخچــه هــای زینتــی در پــارک هــای زیتون،
گلــرگ و شمشــاد عنــوان کــرد و گفــت :حفــظ فضاهــای ســبز
همــواره در اولویــت ایــن منطقــه ق ـرار دارد و بــه منظــور حفــظ
شــادابی درختــان معابــر نیــز بــه طــور مســتمر آنهــا آبشــویی مــی
شــوند.
رشیــف کاظمــی ترصیــح کــرد :بــه منظــور مقابلــه بــا آفــات
احتاملــی ،درختــان معابــر عمومــی ایــن منطقــه نیــز طبــق نظــر

کارشناســان ذیصــاح محلــول پاشــی میشــوند.
وی تاکیــد کــرد :هرچنــد ایــن منطقــه متــام همــت و تــاش خــود
را ب ـرای حفــظ و توســعه فضــای ســبز منطقــه بــکار گرفتــه امــا
حصــول نتیجــه مطلــوب نیازمنــد مشــارکت همــه جانبــه مــردم در
ایــن زمینــه اســت.
مدیــر منطقــه  11کــرج دربــاره مزایــای وجــود فضــای ســبز شــهری
تاکیــد کــرد و گفــت :گذرانــدن اوقــات فراغــت در بوســتان هــا
و پارکهــا و بهرهمنــدی از هــوای مطبــوع و دلپذیــر آنهــا هم ـراه
بــا امکانــات فرهنگــی ،علمــی و تفرجگاهــی بــا توجــه بــه ایــن
واقعیــت کــه پارکهــا و فضاهــای ســبز شــهری در برگیرنــده گــردش
طبیعــی فصــول و حــاالت متفــاوت و زیبایــی و خالقیــت طبیعــی
اســت ،نــهتنهــا موجــب افزایــش روحیــه شــهروندان میشــود
بلکــه باعــث ایجــاد خالقیــت هــای ذهنــی گســرده تــر بـرای افـراد
نیــز میشــود.
وی گفــت :بــا احــداث و ســاماندهی پارکهــا بــه لحــاظ امکانــات و
زیبایــی بــری موجبــات غنــی ســازی اوقــات فراغــت خانــواده هــا
فراهــم مــی شــود ،همچنیــن شــهروندان را بـرای حضــور در ســطح
شــهر و بهــره منــدی از زیبایــی هــای موجــود تشــویق مــی کنــد.
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روزنامه الکترونیکی مدیریت شهری کرج
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و
شورای اسالمی کرج

صدرنژاد:

نگاه مدیریت شهری به مشکالت شیرخوارگاه امام علی (ع)/تالش منطقه  9کرج برای تامین خواسته ها

مدیــر منطقــه  9شــهرداری کــرج در
بازدیــد از شــیرخوارگاه امــام علــی

(ع) ،تســریع در رفــع خواســته هــا
و کمبــود هــای ایــن مجموعــه را در
دســتور کار مســئوالن ایــن منطقــه
قــرار داد.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج ،عزیــز
صدرنــژاد در دیــدار از شــیرخوارگاه
امــام علــی (ع) ضمــن بازدیــد از
بخــش هــای مختلــف ایــن مجموعــه
در نشســتی بــا پرســنل شــیرخوارگاه
بــه شــنیدن مســائل و مشــکالت
مطــرح شــده از ســوی ایــن مســئولین

ایــن مجموعــه پرداخــت.
صدرنــژاد بــا اشــاره بــه اهمیت آســایش
و امنیــت ایــن کــودکان ،بــه بررســی
مشــکالت و کمبودهــای شــیرخوارگاه
را بــا حضــور اعضــای حاضــر پرداخــت
و دســتورات الزم را بــه منظــور انجــام
اقدامــات اولیــه بــرای مرتفــع ســاختن
ایــن نقائــص و مشــکالت را در دســتور
کار قــرار داد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه تــاش
بیوقفــه کارکنــان بهزیســتی در
ب دیــده
نگهــداری از کــودکان آســی 

اجتماعــی اظهــار داشــت :تــاش
بیوقفــه ایــن کارکنــان در خصــوص
نگهــداری و خدمــات رســانی
درارزشــمند و الهــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عشــق بــه
همنــوع و روحیــه بــاالی مــددکاران
شــیرخوارگاه از مهمتریــن ویژگیهــای
آنهــا اســت ،افــزود :کار مددکاری بســیار
ســخت و شــکننده اســت و اگــر عشــق
بــه خدمــت نباشــد کار کــردن در ایــن
مجموعــه امکانپذیــر نخواهــد بــود.
مدیــر منطقــه  9کــرج بــرای مــددکاران

و پرســنل شــیرخوارگاه امــام علــی (ع)
از خداونــد آرزوی ســعه صــدر کــرد و
ادامــه داد :حمایــت و رفــع نیازهــای
مــادی و معنــوی کــودکان نیازمنــد و
بیسرپرســت اجــر دنیــوی و اخــروی
دارد و کســانی کــه در ایــن راه خدمــت
میکننــد خــدا بــه آنهــا نــگاه ویــژه
دارد.
وی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد :ایــن
کــودکان بــه گونـهای تربیــت شــوند که
در آینــده افــرادی تاثیرگــذار در خدمــت
گــذاری بــه جامعه باشــند.

البرز رتبه دار تردد خودرو در کشور است
رئیــس پلیــس راه اســتان البــرز با اشــاره
بــه وجــود  18درصــد ترافیــک جــاده
ای در راه هــای ایــن اســتان گفــت:
راه هــای البــرز بــا تــردد یــک هــزارو
 460دســتگاه خــودرو در ســاعت رتبــه
نخســت تــردد جــاده ای را در کشــور بــه
خــود اختصــاص داده انــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ،ســرهنگ رضــا اکبــری
در نشســت هــم اندیشــی رســانه هــا
و مســئوالن انتظامــی و حمــل و نقــل
اســتان البــرز کــه در ســتاد فرماندهــی
پلیــس اســتان برگزارشــد ،افــزود :پــس
از البــرز  ،اســتان تهــران بــا 940تــردد
خودرویــی در ســاعت رتبــه دوم کشــورا
بــه خــود اختصــاص داده اســت.
وی بیــان داشــت :بــه رغــم ترافیــک
ســنگین در البــرز  ،زیرســاخت هــای
ترافیکــی در ایــن اســتان بــه ویــژه در
کالنشــهر کــرج مهیــا نیســت.
رئیــس پلیــس راه البــرز گفــت :نبــود
جــاده کمربنــدی  ،کمبــود تقاطــع
هــای غیــر همســطح  ،کمبــود پــل
هــای هوایــی و زیــر گــذر عابــر پیــاده
در اســتان از دیگــر مشــکالتی اســت کــه
نیــاز بــه چــاره جویــی دارد.
اکبــری بــا بیــان اینکــه آزاد راه تهــران
 کــرج  -قزویــن از محــدوده شــهریمرکــز اســتان البــرز مــی گــذرد  ،افــزود:
بــه رغــم اینکــه  13کیلومتــر از ایــن آزاد
راه در محــدوده شــهری کــرج قــرار
دارد امــا کمبــود پــل هــای هوایــی یــا
زیرگــذر بــرای تــردد عابــران  ،در ســال
هــای اخیــر حــوادث ناگــواری رخ داده و
بطــور میانگیــن هــر مــاه حــدود  35نفــر
در ایــن محــدوده جــان خــود را از دســت

مــی دهنــد
وی بــا تاکیــد برایــن
نکتــه کــه بایــد
اعتبــارات بخــش حمل
ونقــل و راهــداری
اســتان افزایــش یابــد
 ،گفــت :ایمــن ســازی
راه هــا از مهمتریــن
نیازهــادر البــرز بــه
شــمار مــی رود.
رئیــس پلیــس راه البرز
اظهــار داشــت :پــل
حصــارک کــرج یکــی از
معضــات و گــره هــای
ترافیکــی اســت ضمــن
آنکــه پایانــه شــهید
کالنتــری نیــز جوابگــوی خیل مســافران
نیســت و در ایــن مــکان هــم مشــکالتی
وجــود دارد.
اکبــری تــردد فــراوان خودروهــا در
جــاده هــای اســتان البــرز را از عوامــل
فرســودگی و اســتهالک ســریع راه هــا
دانســت و گفــت :بــرای کاهــش ایــن
اســتهالک نیــاز بــه توســعه راه هــا و
فرهنــگ ســازی داریــم.
ایــن مســئول کمبــود سیســتم هــای
هوشــمند کنتــرل ترافیــک و هشــدار
دهنــده در زمینــه ســقوط بهمــن در
راه هــای کوهســتانی بــه ویــژه جــاده
کــرج  -چالــوس از مشــکالت ترافیکــی
اســتان دانســت  ،اظهــار داشــت :انتظــار
مــی رود بــا نصــب ایــن سیســتم هــا
توســط دســتگاه هــای اجرایــی بــرای
ایمــن ســازی مســافرت هــا گام اساســی
برداشــته شــود.
اکبــری  ،وجود دستفروشــان در حاشــیه

آزاد راه تهــران  -کــرج  -قزویــن را از
معضــات اجتماعــی در اســتان البــرز
دانســت و گفــت :جمــع آوری ایــن
افــراد بــه کاهــش حــوادث و روان ســازی
ترافیــک در محــدوده عوارضــی ســابق
درحصــارک کــرج کمــک خواهــد کــرد.
وی آمارترددهــا در  224روز گذشــته
اشــاره کــرد و افــزود :در ایــن مــدت
332میلیــون و  227هــزارو 406تــردد
جــاده ای در راه هــای البــرز انجــام
گرفتــه اســت کــه نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل  2.8درصــد افزایــش
نشــان مــی دهــد.
رئیــس پلیــس راه البــرز گفــت :درایــن
مــدت تعــداد تصــادف هــای منجــر بــه
مــرگ در راه هــای البــرز  21درصــد
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
کاهــش یافتــه اســت.
ایــن مســئول یــادآور شــد :پارســال 127
فقــره تصــادف منجــر بــه مــرگ در راه
هــای البــرز رخ داد کــه امســال بــه 100

فقــره رســید کــه در ســال
جــاری  132نفــر در ایــن
راه هــای جــان باختنــد در
حالیکــه ســال گذشــته 138
نفــر کشــته شــدند.
ســرهنگ
همچنیــن
همایــون شــریفی رئیــس
پلیــس راهــور اســتان البــرز
بــه مشــکالت ترافیــک
شــهری اســتان اشــاره کــرد
و گفــت :عــدم تناســب
فواصــل تقاطــع هــا در کــرج
و کمبــود تقاطــع هــای غیــر
همســطح ســبب افزایــش
حــوادث در ایــن کالنشــهر
شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت شــهری
کــرج در بخــش تقاطــع هــای
غیرهمســطح اکنــون وارد مرحلــه خوبی
از فعالیــت هــا رســیده اســت ،اظهــار
داشــت :نبــود سیســتم حمــل ونقــل
مناســب عمومــی و بــی آر تی مشــکالت
ترافیکــی کــرج را مضاعــف کــرده ضمــن
آنکــه پــروژه قطــار شــهری کــرج بــه
رویــا تبدیــل شــده اســت.
شــریفی  ،اجــرای طــرح زوج وفــرد را
از نیازهــای کالنشــهر کــرج دانســت و
گفــت :ایجادپــارک ومتــر و پارکبــان از
نیازهــای اساســی ایــن کالنشــهر بــرای
روان ســازی ترافیــک اســت.
شــریفی گفــت :شــهرداری کــرج بــه
جــای احــداث پارکینــگ عمومــی در
هســته مرکــزی شــهر اقــدام بــه راه
انــدازی پــارک ومتــر بــرای توقــف
خودروهــا کنــد.
ایــن مســئول اظهــار داشــت  :بــرای از

اصنــاف و کســبه بــا توقــف شــبانه روزی
خودروهــای خــود در خیابــان ها  ،ســبب
تضییــع حقــوق دیگــر شــهروندان شــده
انــد.
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی
البــرز افــزود :نبــود سیســتم هــای
هوشــمند کنتــرل ترافیــک و تجهیــزات
الکترونیکــی بــر مشــکالت ترافیکــی
کــرج افــزوده اســت.
وی آلودگــی هــوا را از پیامدهــای
ترافیکــی در البــرز دانســت و گفــت :
بایــد در ایــن زمینــه بــا کمــک رســانه
هــا و مــردم فرهنــگ ســازی شــود.
وی کمبــود پــل عابــر پیــاده را از عوامــل
حادثــه در کــرج و دیگــر هــای اســتان
دانســت و افــزود :متاســفانه تاکنــون
اقــدام موثــر بــرای امنیــت عابــران در
اســتان بــه ویــژه کــرج انجــام نشــده
اســت.
ابوالفضــل باقرنیــا مدیــرکل راه
وشهرســازی اســتان البــرز در ایــن
نشســت اظهــار داشــت:از حــدود 210
هــزار خــودرو کــه از تهــران بــه ســمت
اســتان البــرز حرکــت مــی کننــد 60
درصــد آنهــا وارد شــهر کــرج مــی شــود
کــه ایــن امــر بیانگــر باالبــودن ترافیــک
بیــن  2کالنشــهر کــرج و تهــران اســت.
وی افــزود :تراکــم جــاده ای در اســتان
البــرز  30درصــد اســت کــه بیشــترین
میــزان جــاده هــا بــه نســبت مســاحت
اســتان داریــم لیکــن حجــم ترافیــک باال
اســت و بایــد فرهنــگ ســازی صــورت
گیــرد.
رئیــس پلیــس راه اســتان البــرز اظهــار
داشــت :هرقــدر جــاده هــا توســعه پیــدا
کنــد بــاز بــه فرهنــگ ســازی نیــاز داریم

