ایران

کوچک

رییس جمهور:

با شعر و شعار نمی شود کشور اداره کرد
تکنولوژی را به کشور بیاوریم

راهبردی شهرها

همزمــان بــا ســفر رئیــس جمهــور بــه
اســتان البــرز ،پــروژه عمرانــی تقاطــع غیــر
هــم ســطح خوارزمــی بــا حضــور معــاون
عمــران و توســعه شــهری و روســتای وزیــر
کشــور هوشــنگ خنــدان دل کلنــگ زنــی
شــد تــا بــرگ زریــن دیگــری از خدمــات
ارزنــده مدیریــت شــهری ایــران کوچــک بــه
شــهر و شــهروندان ورق بخــورد.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج عصــر امــروز
همزمــان بــا ســفر دولــت تدبیــر و امیــد بــه
اســتان البــرز ،پــروژه عمرانــی تقاطــع غیــر
هــم ســطح خوارزمــی مدیریــت شــهری
کــرج بــا حضــور مســئوالن ارشــد کشــوری،
شــهری و اســتانی کلنــگ زنــی شــد؛ ایــن
مهــم در حالــی محقــق گردیــد کــه حســن
روحانــی رئیــس جمهــوری کشــور مراســم
کلنــگ زنــی مذکــور را بــه صــورت ویدئــو
کنفرانــس مشــاهده مــی کــرد.
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ترکاشوند:

برکات سفر دولت جانی
دوباره به پروژه های
عمرانی می بخشد
همین صفحه

صفحه 2

دولت پیام آبادانی را
برای ملت به ارمغان
آورده است
صفحه 2
رییس جمهور:

با شعر و شعار نمی
شود کشور اداره کرد/
تکنولوژی را به کشور
بیاوریم

رییــس جمهــوری در دیــدار بــا علمــا ،نخبــگان و
ایثارگــران گفــت :مــزد یــک کار بــه انــدازه همــان
کار اســت البتــه هیــچ عملــی را خداونــد بــه
انــدازه آن عمــل مــزد نمــی دهــد و همیشــه مــزد
خداونــد برتــر و باالتــر از مقــدار عملــی اســت کــه
بشــر در پیشــگاه خداونــد انجــام داده اســت و بایــد
ســرمایه تولیــد کــرد؛ بــا شــعر و شــعار نمــی شــود

عملیات اجرایی تقاطع
غیر هم سطح خوارزمی
کلید خورد

رونمایی از کتاب کارآفرینی و مدیریت

اریان

نهاوندیان:

با حضور خندان دل:

فیروزگاه:

تملک باغ آلو ارزش افزوده
میلیاردها تومانی برای شهر به
همراه داشت
صفحه3
کشــور اداره کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری
کــرج ،حجــت االســام حســن روحانــی عنــوان
کــرد :واقعــه اربعیــن امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر و زدودن بــدی هــا از جامعــه و پیــروی از راه
پیامبــر (ص) مولــی امیرالمومنیــن(ع) بــوده اســت.
وی افــزود :ببینیــد عشــق امــام حســین (ع)
در قلــوب مــردم چــه مــی کنــد ،وقتــی اســرا را
از کــوی و بــرزن مــی بردنــد و بــر روی خــاک
عزیزانشــان افتادنــد نمــی دانــم آن
منظــره و اربعیــن بــا تاریــخ ،بــا
فرشــتگان آســمان ،عنایــت حــق چــه
کــرد؟
حجــت االســام روحانــی گفــت:
خداونــد خواســت اربعیــن امــام
حســین(ع) جاویــد شــود و ایــن
واقعــه آنقــدر عظیــم بــوده کــه اربعیــن
حســین (ع) جاودانــه شــد.
رییــس جمهــوری ادامــه داد :از ایــن
نکتــه اربعیــن اســتفاده مــی کنــم
اینکــه آیــا مــی توانیــم مــا هــم کاری
کنیــم و اقدامــی انجــام دهیــم کــه
اجــر مــا بــه غیــر حســاب باشــد.
حجــت االســام روحانــی گفــت:
اربعیــن بســتری بــرای وحــدت اســام
و مســلمانان اســت ،دشــمنان خیلــی
بــا روح مــا بــازی کردنــد و نگذاشــتند
کنــار هــم و بــا هــم باشــیم ،اشــکالی ندارد ســلیقه
هــای مختلــف وجــود دارد ،خداونــد رقابــت ســالم
را خواســته و ایــن خواســت حــق اســت.
وی افــزود :خــدا خواســته برخــی را از برخــی
متمایــز ســازد و ایــن جــای تردیــد نیســت و امــا
بایــد از فرصــت هــا اســتفاده کنیــم ،مــا مشــکالت

خدمت بی منت در ورطه اقدام و عمل؛

صفحه 2
مصطفایی تاکید کرد:

مدیریت شهری کرج و
تبلور جهاد عمرانی در
سال «اقتصاد مقاومتی»

ضرورت تاسیس مراکز
پژوهش و مطالعات
راهبردی در شوراها

صفحه 3

صفحه2

بزرگــی داریــم و در
عیــن حــال ملتــی
بزرگتــر از مشــکالت
داریــم و جوانــان
داریــم،
غیــور
بــی
بنابرایــن
جهــت فرصــت هــا
را صــرف دعواهــای
بــی ارزش نکنیــم.
رییــس جمهــوری
بــا تأکیــد بــر اینکــه
بایــد بــه خــود
متکــی باشــیم امــا
از تعامــل ســازنده
بــرای افزایــش
قــدرت خــود نیــز
غافــل نشــویم ،گفــت :تعامــل ســازنده بــا جهــان
جــزء سیاســت هــای کلــی اســت کــه مقــام
معظــم رهبــری نیــز اعــام کــرده انــد و ایــن متــن
سیاســت هــای کلــی نظــام اســت.
وی ادامــه داد :پایــان ســال  ،91رشــد اقتصــادی
مــا منفــی  6بــود .مــا بــرای اینکــه کشــور را
آبــاد کنیــم نیــاز بــه ســرمایه داریــم ،اگــر تمــام
ســرمایه هــا را جمــع آوری کنیــم فقــط در نفــت
و گاز بیــش از  200میلیــارد دالر نیــاز بــه ســرمایه
داریــم.
روحانــی گفــت :بایــد ســرمایه تولیــد کــرد؛ بــا
شــعر و شــعار نمــی شــود کشــور اداره کــرد.
وی ادامــه داد :در تعامــل بــا دنیــا بایــد بتوانیــم
دانــش کشــورها را وارد کنیــم،ب عنــوان نمونــه
در ســانتریفیوژ کــه ســال  67آن را وارد کردیــم
توانســتیم ایــن دانــش را در کشــور توســعه دهیــم
کــه اگــر ایــن اتفــاق نمــی افتــاد تــا ســال هــا

عقــب مــی افتادیــم.
رییــس جمهــوری گفــت :بایــد تکنولــوژی را بــه
کشــور بیاوریــم و در کنــارش شــیوه هــای بهــره
گیــری از آن را فــرا بگیریــم.
وی افــزود :در ایــن اســتان بایــد از اندیشــه و
دیــدگاه هــای فرهیختــگان و افــراد صاحــب
تجربــه بهــره بــرداری و اســتان را بیــش از آنچــه
هســت آبــاد کنیــم.
رییــس جمهــوری گفــت :نیازمنــدی هــای فراوانی
در نشســت هــا مطــرح شــد هماننــد انتقــال زندان
هــا ،مــا هــم انشــااهلل دنبــال مــی کنیــم ،احیــاء
بــاغ ســیب کــرج طــرح موضــوع شــد کــه بــه
فوریــت جلســه گذاشــتیم و موضــوع حــل شــده و
امیدواریــم فضــای مناســبی بــرای تفریح مــردم در
کــرج کــه همیشــه فضــای آن در منطقــه نمونــه
بــوده مهیــا شــود تــا شــاهد ایرانــی آبادتــر و
البــرزی ســرافرازتر باشــم.

اریان کوچک
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ترکاشوند:

برکات سفر دولت جانی دوباره به پروژه های عمرانی می بخشد

شــهردار کالنشــهر کــرج اظهــار
داشــت :بــرکات ســفر رئیــس
جمهــور و اعضــای هیئــت دولت به
البــرز جانــی دوبــاره بــه پــروژه های
عمرانــی و خدماتــی مــی بخشــد و
در همیــن ارتبــاط مطالبــات ،نیازها
و دغدغــه هــای موجــود بــه صورت
مکتــوب تقدیــم حجــت االســام و
المســلمین حســن روحانــی خواهد
شــد.
علــی ترکاشــوند در گفتگــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ادامــه داد :طــی
روزهــای آتــی اســتان نوپــای البــرز
شــاهد ســفر اســتانی هیئــت دولت

بــه دولــت خبــر داد و عنــوان کــرد:
در راس دغدغــه هــای مطــرح
شــده بحــث متــرو قــرار دارد کــه
پیشــرفت فیزیکــی آن از ســرعت
الزم برخــوردار نیســت و برغــم
برکنــاری پیمانــکار بــر اســاس مفاد
قانونــی امــا شــرکت ســابیر بــه
قانــون تمکیــن نمــی کنــد کــه بی
شــک در ســفر آتــی دولــت تصمیم
گیــری الزم در ایــن خصــوص بــه
عمــل خواهــد آمــد.
بــه گفتــه ترکاشــوند ،بــا توجــه بــه
درخواســت معاونــت هماهنگــی
امــور عمرانــی اســتانداری البــرز از
دولــت مبنــی بــر تخصیــص هــزار
میلیــارد تومــان جهــت تزریــق بــه
پــروژه هــای اولویــت دار ،پیــش
بینــی مــی شــود کــه بخــش عمده
ایــن اعتبــار جــذب نهــاد خدمــت
رســان شــهرداری کــرج شــود تــا
رونــد تکمیــل پــروژه هــای عمرانی
ســرعت بیشــتری بــه خــود گیــرد.
شــهردار مرکــز البــرز اضافــه کــرد:
توقــف احــداث تونــل انتقــال آب از

خواهــد بــود و رئیــس قــوه مجریــه
و اعضــای هیئــت دولــت بــه منظور
دیــدار بــا اقشــار مختلــف مــردم و
بررســی نیازهــا و مشــکالت منطقه
در شــهرهای مختلــف ایــن اســتان
از جملــه ایــران کوچــک حضــور
خواهنــد یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه خانــواده بزرگ
مدیریــت شــهری کــرج همــگام
بــا دیگــر نهادهــا و اقشــار مختلــف
مــردم آمــاده اســتقبال باشــکوه از
رئیــس جمهــوری اســامی ایــران
اســت و بنــا داریــم تــا مراتــب
قدردانــی خود از خدمــات و زحمات
دولـ ِ
ـت تدبیــر و امیــد را بــه خوبــی
منعکــس نماییــم ،بیــان داشــت :ان
شــاء اهلل ایــن ســفر بــرای مــردم و
منطقــه خیــر و برکــت بــه همــراه
خواهــد داشــت و شــاهد تســریع
در اجــرای پــروژه هــای عمرانــی
خواهیــم بــود.
ایــن مســئول ارشــد شــهری از
احصــاء نیازهــا و مشــکالت عمــده
کالنشــهر کــرج بــه منظــور تقدیــم

ســد امیرکبیــر بــه تهــران ،تملــک
اراضــی بــاغ ســیب مهرشــهر،
حمایــت از ابرپــروژه بزرگــراه
شــمالی و کمربنــدی جنوبــی،
تخصیــص اعتبــار ویــژه جهــت
نوســازی و بهســازی نــاوگان حمــل
و نقــل عمومــی ،ایجــاد منابــع
پایــدار درآمــدی بــرای شــهرداری
کالنشــهرها و توجــه بیشــتر دولــت
بــه تحقــق مدیریــت یکپارچــه
شــهری از جملــه موضوعاتی اســت
کــه بــرای انعــکاس بــه دولــت مــد
نظــر قــرار گرفتــه اســت.
وی در پایــان از مــردم شــهیدپرور و
والیتمــدار اســتان البرز و کالنشــهر
کــرج بــرای اســتقبال باشــکوه
از دولــت تدبیــر و امیــد و خلــق
حماســه حضــور دعــوت بــه عمــل
آورد و تاکیــد کــرد کــه ایــن ســفر
زمینــه الزم بــرای ســرعت بخشــی
بــه اجــرای پــروژه هــای عمرانــی
و بــه دنبــال آن بهبــود زندگــی
البرزنشــینان را فراهم خواهــد آورد.

با حضور خندان دل:

عملیات اجرایی تقاطع غیر هم سطح خوارزمی کلید خورد
رونمایی از کتاب کارآفرینی و مدیریت راهبردی شهرها

همزمــان بــا ســفر
رئیــس جمهــور بــه
اســتان البــرز ،پــروژه
عمرانــی تقاطــع غیــر
هــم ســطح خوارزمــی
بــا حضــور معــاون
عمــران و توســعه
شــهری و روســتای
وزیر کشــور هوشــنگ
خنــدان دل کلنــگ
زنــی شــد تــا بــرگ زریــن دیگــری از خدمــات
ارزنــده مدیریــت شــهری ایــران کوچــک بــه
شــهر و شــهروندان ورق بخــورد.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج عصــر امــروز همزمــان بــا ســفر
دولــت تدبیــر و امیــد بــه اســتان البــرز ،پــروژه
عمرانــی تقاطــع غیــر هــم ســطح خوارزمــی
مدیریــت شــهری کــرج بــا حضــور مســئوالن

ارشــد کشــوری ،شــهری و اســتانی کلنــگ
زنــی شــد؛ ایــن مهــم در حالــی محقــق گردیــد
کــه حســن روحانــی رئیــس جمهــوری کشــور
مراســم کلنــگ زنــی مذکــور را بــه صــورت
ویدئــو کنفرانــس مشــاهده مــی کــرد.
شــهرداری کــرج برنامــه ریــزی بــرای احــداث
ایــن تقاطــع غیــر هــم ســطح را بــر اســاس
طــرح جامــع حمــل و نقــل و ترافیــک شــهر
کــرج انجــام داده اســت کــه بــرای بــه بهــره
بــرداری رســاندن ایــن پــروژه مدیریــت شــهری
کــرج  250میلیــارد ریــال اعتبــار تخصیــص
داده اســت .در توضیــح مشــخصات فنــی ایــن
پــروژه مــی تــوان گفــت :طــول تقاطــع غیــر
هــم ســطح خوارزمــی بــه  475متــر مــی رســد
وســطح تقریبــی عرشــه ایــن تقاطــع غیــر هــم
ســطح هــزار و  700متــر مــی باشــد؛ بالــغ بــر
 18هــزار مترمربــع عملیــات آســفالت و  40هزار
مترمکعــب عملیــات خاکبــرداری نیــز بــرای راه

انــدازی ایــن طــرح صــورت مــی گیــرد.
در ایــن مراســم بــا حضــور معــاون عمــران
و توســعه شــهری و روســتای وزیــر کشــور
از کتــاب "کارآفرینــی و مدیریــت راهبــردی
شــهرها" نوشــته دکتــر دیویــد بــی ادرچ بــا
ترجمــه محســن راعــی مترجــم و همــکار اداره
کل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری
کــرج نیــز رونمایــی شــد.
از جملــه مباحــث مطــرح شــده در ایــن کتــاب
معرفــی اســتفاده از جدیدتریــن روش هــای
علمــی در زمینــه مدیریــت راهبــردی شــهرها و
بهبــود اقتصــاد شــهری مــی باشــد کــه در هفت
فصــل تدویــن شــده و بــا تکیــه بــر منویــات
رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص بکارگیــری
روش هــای اقتصــاد مقاومتــی و ضــرورت
کارآفرینــی توســط اداره کل ارتباطــات و امــور
بیــن الملــل شــهرداری کــرج بــه چــاپ رســیده
اســت.

نهاوندیان:

دولت پیام آبادانی را برای ملت به ارمغان آورده است

رئیــس نهــاد ریاســت جمهــوری در
نشســت توســعه با فعــاالن اقتصادی
اســتان البــرز گفــت :دولــت پیــام
آبادانــی را بــرای ملــت بــه ارمغــان
آورده اســت ،در ســال هــای اخیــر
مقابــل تحریــم هــا ،محدویــت هــا
ایســتادیم و بــه تبــع آن موانــع و
زنجیرهــای ظالمانــه شکســته شــد؛
اکنــون مرحلــه خیــزش اســت و این
مرحلــه نیــز بــه ســرعت آغــاز شــده
اســت.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیریت
شــهری کــرج ،محمــد نهاوندیــان
بــا اشــاره بــه تــاش هــای دولــت
در توســعه زیرســاخت هــای ریلــی
گفــت :توســعه زیرســاخت هــای
ارتباطــات در صنعــت ریلــی و ایجــاد
ارتبــاط راه آهــن بــا کشــورهای
همســایه در دولــت بــه جــدی دنبال
مــی شــود و ایــران بــه قطــب اقتصاد
ریلــی در منطقــه تبدیــل خواهــد
شــد؛ ایــن مهــم ســرآغاز تحــوالت
بزرگــی اســت کــه در پیــش داریــم.
وی ،ســه وظیفــه اصلــی دولــت را
یــادآور شــد و افــزود :هــر چنــد
تصــور مــی کردنــد اقتصــاد ایــران را
بــه رکــود کشــیده انــد امــا اقتصــاد
مــا دوبــاره حرکــت کــرد و رشــد
منفــی متوقــف شــد و اکنــون در
مســیر رشــد پایــدار قــرار گرفتیــم.

نهاوندیــان ادامــه داد :هــر کســی
وظیفــه ای دارد و دولــت هــم وظیفه
مشــخصی دارد ،ثبــات اقتصــادی
و بهبــود محیــط کســب و کار از
اهــداف مهــم دولــت بــوده اســت.
وی افــزود :اقتصــاد ایــران ،اقتصــاد با
ثباتــي اســت و اکنــون در بــازار کاال
از شــرایط ملتهــب قیمــت هــا فاصله
گرفتــه اســت؛ در بــازار ارز نيــز ثبات
منطقی دارد.
نهاودنیــان بــا اشــاره بــه ثبــات
اقتصــادی در کشــور ادامــه داد:
ایــن بزرگتریــن هدیــه ای اســت
کــه بــا برنامــه ریــزی هــای بلنــد
مــدت ممکــن مــی شــود و فعــاالن
اقتصــادی امــکان ســنجی مطالعــه را
خواهنــد داشــت.
معــاون رییــس جمهــور ادامــه داد:
امیــدوار هســتیم بــا همــکاری دولت

و مجلــس بحــث مقــررات زدایی گام
هــای بلنــدی را برداریــم.
نهاودنیــان گفــت :تــاش دولــت
در بحــث راه هــا ،گاز و ...غیرقابــل
انــکار اســت و ازجملــه ایــن اهــداف
گازرســانی بــه اکثریــت روســتا مــی
باشــد کــه اتفاقــات مهمــی اســت.
وی افــزود :توســعه زیرســاخت هــای
ارتباطــات در صنعــت ریلــی و ایجــاد
ارتبــاط راه آهــن بــا کشــورهای
همســایه در دولــت بــه جــدی دنبال
مــی شــود و ایــران قطــب اقتصــاد
ریلــی در منطقــه خواهــد بــود و
تحــوالت برزرگــی در راه اســت.
نهاوندیــان گفــت :در حــوزه صنعــت
هواپیمایــی مقدمــات بازگشــت ایران
بــه شــاهراه هــای هوایــی و نوســازی
نــاوگان هوایــی از آســمان ایــران
رشــد پیــدا كــرده اســت.

مصطفایی تاکید کرد:

ضرورت تاسیس مراکز پژوهش و
مطالعات راهبردی در شوراها

رئیــس کمیســیون حقوقــی شــورای اســامی
شــهر کــرج اظهــار داشــت :در جهــان امــروز طــرح
پرس ـشهای نــو و مســایل پیچیــده و چنــد وجهــی
در حوزههــای مختلــف ،نهادهــای سیاســتگذاری را
ناگزیــر از تأســیس مراکــز علمــی و پژوهشــی ســاخته
اســت.
ســعید مصطفایــی ،در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج بــا بیــان اینکــه در
جهــان امــروز طــرح پرســشهای نــو و مســایل
پیچیــده و چنــد وجهــی در حوزههــای مختلــف،
نهادهــای سیاســتگذاری را ناگزیــر از تأســیس مراکــز
علمــی و پژوهشــی ســاخته اســت ،گفــت :تجربــه
نشــان داده اســت کــه ایــن نهادهــا بــا اتــکا بــه
تخصصهــا و مطالعــات فراهــم آمــده در آن مرکــز و
بهــر ه گیــری از آنها در شــناخت کارشناســانه مســائل
و پاســخگویی بــه نیازهــای نــو در تدویــن سیاسـتها
و نظــارت بــر اجــرای سیاســتها توفیــق بیشــتری
یافتهانــد.
رئیــس کمیســیون حقوقــی عنــوان کــرد :نهادهایــی
کــه چنیــن تکیــ ه گاههــای علمــی و تحقیقاتــی
ســازمان یافتــهای در اختیــار دارنــد ،در مقایســه
بــا ارگانهایــی کــه نماینــدگان آنهــا صرف ـاً بــا اتــکا
بــه تــوان علمــی و تجربــی خــود بــه کارشناســی و
تدویــن قوانیــن مبــادرت میورزنــد ،چــه در روش
و چــه در نتیجــ ه گیــری از کارایــی و اثربخشــی
بیشــتری برخوردارنــد.
وی خاطــر نشــان شــد :شــوراهای اســامی شــهر هــا
بــا درک ایــن ضــرورت،مبــادرت بــه تاســیس نهــادی
ن یافتــه بــه نــام "مرکــز
مســتقل ،دائمــی و ســازما 
پژوهشهــای شــورای اســامی شــهر " بــرای ارائــه
خدمــات مســتمر تحقیقاتــی ،مطالعاتی و کارشناســی
تأســیس نمــوده انــد.
ایــن مســئول افــزود :هــدف از تأســیس مرکــز،
مدیریــت طرحهــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی بــه
منظــور ارائــه نظرهــای کارشناســی و مشــورتی
بــه اعضــا ،کمیســیونها و هیــأت رئیســه شــورای
اســامی شــهر اســت.
عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج ادامــه داد:
شناســایی واقعیتهــای جدیــد و مطلــوب بــرای
آینــده شــهر و تســری آن در بدن ـهی نظــام شــهری،
تصمیــ م ســازی بــرای شــورای اســامی شــهر بــه
منظــور انتخــاب تصمیمهــای درســت ،افزایــش
اثربخشــی تصمیمــات شــورا ،پاســخگویی بــه نیازهای
پژوهشــی و کارشناســی شــورا ،کمــک بــه حاکمیــت
تفکــر راهبــردی در شــورا ،بهــرهگیــری و همچنیــن
همســویی و انســجا م بخشــی بــه فعالیتهــای
پژوهشــی مرتبــط بــا مدیریــت شــهری از جملــه
اهــداف مهــم ایــن مرکــز قلمــداد مــی شــود.
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روزنامه الکترونیکی مدیریت شهری کرج
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و شورای اسالمی کرج

از ابتدای سال جاری انجام شد؛

صدور بیش از  9هزار فیش
عوارض نوسازی در منطقه  10کرج
مدیــر منطقــه 10
شــهرداری کــرج
از صــدور بیــش
از  9هــزار فیــش
عــوارض نوســازی
در ایــن منطقــه
از شــش ماهــه
اول ســال جــاری
تاکنــون خبــر
داد و خواســتار پرداخــت ب ـ ه موقــع عــوارض از ســوی
شــهروندان بــهمنظــور ارائــه خدمــات بیشــتر ایــن
دســتگاه بــه شــهر و شــهروندان شــد.
عبــاس کمالــی روســتا در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج ،عنــوان کــرد :واحــد
نوســازی منطقــه  10شــهرداری کــرج از ابتــدای ســال
جــاری تاکنــون  9هــزار و  76فیــش عــوارض نوســازی
را توزیــع کــرده اســت کــه مبلغــی بالــغ بــر  59میلیــارد
ریــال را در برخواهــد داشــت.
وی همچنیــن تعــداد فیــش هــای وصــول شــده را دو
هــزار و  680بــرگ اعــام کــرد کــه مبلغــی بالــغ بــر 10
میلیــارد و ریــال در بــر داشــته اســت .و همچنیــن جمع
وصولــی بــه غیــر از تهاتــر را بالغ بــر  12میلیــارد و 167
میلیــون ریــال بــر آورد کــرد.
مدیــر منطقــه  10شــهرداری کــرج بــا اشــاره بــه نیــاز
شــهرداریها بــه جــذب درآمدهــای پایــدار ،اظهــار
داشــت :عــوارض نوســازی ازجملــه درآمدهایــی اســت
کــه دریافــت آن موجــب افزایــش منابــع درآمــدی ایــن
دســتگاه و موجــب خدماترســانی هــر چــه بیشــتر بــه
شــهر و شــهروندان میشــود.
کمالــی روســتا ،پرداخــت بــ ه موقــع مبالــغ ایــن
فیشهــا از ســوی شــهروندان را حرکتــی بــ ه ســوی
تأمیــن هزینههــای مرتبــط بــا تکمیــل طرحهــای
نیمهتمــام عمرانــی و خدماتــی دانســت.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری نهــادی
عمومــی اســت کــه بودجــه آن بهطــور مســتقیم
از طریــق ارائــه خدمــات بــه شــهروندان و دریافــت
عــوارض حاصــل میشــود ،گفــت :تأمیــن امکانــات
رفاهــی در زمینــهٔ هــای توســعه و عمــران و آبادانــی
شــهر ،بهبــود وضعیــت ترافیــک ،تأمیــن فضــای ســبز،
احــداث و تجهیــز پارکهــای محلـهای ،بهبــود وضعیــت
معابــر درونشــهری و  ...ازجملــه وظایــف ایــن دســتگاه
بــوده کــه اجرایــی شــدن آن تنهــا بــا تعامل شــهروندان
و پرداخــت عــوارض نوســازی و بهــاء خدمــات شــهری
محقــق میشــود.
وی در ادامــه عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه رشــد و توســعه
شــهری و طبــق برنامهریــزی انجامشــده ،درصــدد
هســتیم تــا درآمدهــای حاصــل از وصــول ایــن عــوارض
بــرای تســریع در ارتقــای کمــی و کیفی خدماترســانی
بــه شــهروندان اســتفاده شــود.
کمالــی روســتا اظهــار داشــت :آمادهســازی و انتشــار
عــوارض نوســازی ب ـ ه منظــور اجــرای قانــون نوســازی
و عمــران شــهری صــورت گرفتــه اســت کــه تــا امــروز
بیــش از ســه هــزار فیــش ،بــا مشــارکت شــهروندان
وصولشــده اســت.
مدیــر منطقــه  10شــهرداری کــرج اظهــار امیــدواری
کــرد :تــداوم همــکاری شــهروندان همچنــان ادامــه
یافتــه تــا شــهری بهتــر از پیــش و مملــو از امکانــات
رفاهــی داشــته باشــیم.

فیروزگاه:

اریان کوچک

تملک باغ آلو ارزش افزوده میلیاردها تومانی برای شهر به همراه داشت

عضــو کمیســیون عمــران و
شهرســازی شــورای اســامی
کالنشــهر کــرج اظهــار داشــت:
تملــک بــاغ آلــو واقــع در ضلــع
شــمالی کاخ مرواریــد ارزش
افــزوده میلیاردهــا تومانــی
بــرای شــهر بــه همــراه داشــت
و موجبــات حفــظ ایــن گنجینــه
ارزشــمند زیســت محیطــی در
راســتای مقابلــه بــا رونــد فزاینــده
آلودگــی هــوا را فراهــم آورد.
ســعید فیــروزگاه در گفتگــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت

شــهری کــرج ادامــه داد :گرچــه
شــهرت بــاغ آلــو بــه انــدازه بــاغ
ســیب مهرشــهر نیســت امــا
ایــن مجموعــه نیــز بالــغ بــر
 270هــزار مترمربــع مســاحت
دارد و یکــی از بکرتریــن بــاغ
هــای پیوســته اســتان و حتــی
کشــور بــه شــمار مــی رود کــه
بــه دنبــال توافــق بــا بنیــاد
مســتضعفان انقــاب اســامی
و بــا هــدف اضافــه شــدن بــه
ســرانه هــای فضــای ســبز
شــهری تملــک گردیــد و مراحــل
پایانــی خــود را ســپری مــی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــاغ آلــو
بــا قیمتــی بســیار پاییــن تــر از
نــرخ روز و کارشناســی شــده
تملــک شــد و ارزش افــزوده
میلیاردهــا تومانــی بــرای شــهر و
شــهروندان بــه همــراه دارد ،بیــان
داشــت :مدیریــت شــهری کــرج
بــا محوریــت ســازمان پارکهــا و
فضــای ســبز نســبت بــه طراحــی
و اجــرای طــرح هــای فضــای

ســبز ،احــداث پــارک و بوســتان
و ســایر کاربــری هــای رفاهــی
در ایــن مجموعــه عظیــم اقــدام
مــی کنــد و امیدواریــم کــه در
خصــوص بــاغ ســیب نیــز بــه
نتیجــه دلخــواه دســت یابیــم.
ایــن مســئول شــهری بــا تاکیــد
بــر اینکــه تملــک بــاغ آلــو بــا
توجــه بــه نــوع کاربــری آن در
طــرح تفصیلــی یکــی از وظایــف و
تکالیــف قانونــی شــهرداری کــرج
بــه شــمار مــی رفــت ،گفــت:
البتــه پروســه مذاکــره و انعقــاد
قــرارداد بــا بنیــاد مســتضعفان
انقــاب اســامی کار آســانی
نیســت و بــی شــک اعضــای
شــورای اســامی شــهر قــدردان
زحمــات شــهردار خــدوم و ســایر
مدیــران شــهری هســتند و بــاور
داریــم کــه رویدادهــای ایــن
چنینــی محصــول فضــای وحــدت،
تعامــل و همدلــی هســتند.
فیــروزگاه بــا اشــاره بــه رونــد
نگــران کننــده ترافیــک ،آلودگــی

هــوا و مشــکالت زیســت محیطــی
در مرکــز البــرز ،از شــهرداری
کــرج تقاضــا کــرد کــه همســو بــا
احــداث تقاطعــات غیرهمســطح
و توســعه معابــر ،بــرای توســعه
پیــاده محــوری نیــز اقدامــات الزم
را در دســتور کار قــرار دهــد و بــا
تقویــت زیرســاخت هــای حمــل و
نقــل همگانــی و راه انــدازی متــرو،
بــرای فروکــش مشــکالت کنونــی
چــاره اندیشــی نمایــد.
شــهردار ســابق چهاربــاغ اضافــه
کــرد :همچنیــن بــر خــود الزم
مــی دانــم از اســتقبال باشــکوه
مــردم والیتمــدار اســتان البــرز
و شــهر کــرج از ریاســت محتــرم
جمهــوری اســامی ایــران
و هیئــت همــراه صمیمانــه
قدردانــی نمایــم و امیــدوارم کــه از
بــرکات ایــن ســفر رفــع مشــکالت
و تامیــن مطالبــات مــردم باشــد
و بتوانیــم افــق هــای بهتــری را
بــرای شــهرمان ترســیم نماییــم.

فیروزبخت خبر داد:

سازمان پایانه ها به سامانه هوشمند حمل بار مجهز می شود
مدیرعامــل ســازمان پایانــه هــای بــار و مســافر
شــهرداری کــرج از هوشمندســازی ســامانه
حمــل بــار در ایــن ســازمان خبــر داد.
مهــرداد فیروزبخــت در گفتگو با پایــگاه خبری
مدیریــت شــهری کــرج ،بــه طراحــی ســامانه
هوشــمند حمــل بــار یکپارچــه توســط وزارت
کشــور اشــاره کــرد و افــزود :بــا پیگیــری هــای
بــه عمــل آمــده و بــا توجــه بــه مصوبــه هیئــت
دولــت در خصــوص اجرائــی نمــودن طــرح
ارائــه ســوخت بــر اســاس پیمایــش نــاوگان
حمــل بــار ایــن موضــوع در دســتور کار قــرار
گرفــت کــه در آینــده نزدیــک بــه بهره بــرداری
مــی رســد.
ایــن مســئول از کنتــرل هوشــمند نــاوگان بــار
شــهری بــا اســتفاده از ایــن ســامانه ســخن
گفــت و ادامــه داد :بــر اســاس ایــن طــرح کلیه
نــاوگان حمــل بــار شــهری شناســایی شــده و
بــا مجوزهایــی موســوم بــه باربــرگ قــادر بــه
تــردد در ســطح شــهر مــی باشــند و در صورت
عــدم دریافــت باربــرگ توســط راهــور ایــن
خــودرو هــا متوقــف خواهنــد شــد.
وی قانونمنــد شــدن حمــل بــار شــهری را
بــر اســاس مصوبــات جدیــد و نظــارت بیشــتر
را از مزایــای ایــن طــرح بــر شــمرد و اضافــه

کــرد :نظــارت بــر تــردد
کلیــه نــاوگان بــار شــهری با
نصــب تکنولــوژی  GPSروی
خــودرو هــا انجــام خواهــد
شــد و تخلفــات مرتبــط نیــز
کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.
فیروزبخــت در ادامــه صــدور
باربــرگ شــهری را نیــاز
اساســی کنتــرل بــار اعــام
کــرد و گفــت :بــا ایــن طــرح
شــاهد کاهــش تخلفــات در
حــوزه بــار خواهیــم بــود و
نظــارت بیــش از پیــش بــر
مســائلی همچــون بیمــه،
قیمــت و  ...در ایــن نــرم افــزار اعمــال خواهــد
شــد.
تجهیز کارگاه پایانه شمال
مدیرعامــل ســازمان پایانــه هــای بــار و مســافر
شــهرداری کــرج در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود اظهــار داشــت :کارگاه عملیــات اجرائــی
فضــای ســبز دیــوار ژئوگریــد پایانــه شــمال
تجهیــز شــد.
ایــن مســئول هــدف از ایــن اقــدام را ســبز
نمــودن دیــوار ژئــو گریــد پایانــه شــمال عنوان

کــرد و افــزود :بــا پیگیــری هــای به عمــل آمده
و همــکاری ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز،
پیمانــکار مربوطــه نســبت بــه تجهیــز کارگاه
مذکــور اقــدام نمــود و در آینــده نزدیــک فضای
ســبز ایــن پایانــه بــه اتمــام خواهــد رســید.
وی در پایــان بــه آغــاز طــرح مطالعــات فنــی
مهندســی پایانــه شــمال اشــاره کــرد و ادامــه
داد :بــا توجــه بــه سیاســت هــای ســازمان و
احــداث پایانــه شــمال مطالعــات احــداث ایــن
پایانــه در دســتور کار قــرار گرفــت.

شبکه گاز پارک شهید چمران کرج به بهره برداری رسید
معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان
پارکهــا و فضــای ســبز شــهرداری
کــرج از بهــره بــرداری از شــبکه گاز
پــارک شــهید چمــران خبــر داد و
گفــت :ایــن شــبکه پــس از تــاش
 6ماهــه پیمانــکاران و پرســنل
تاسیســات ســازمان بــه بهــره بــرداری
رســید.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیریــت

شــهری کــرج علــی اصغــر درویــش
بــا اعــام خبــر فــوق و در تشــریح
ایــن پــروژ گفــت :اقدامــات اولیــه این
پــروژه بــه همــت ســازمان پــارک هــا
و فضــای ســبز شــهرداری کــرج از
بهمــن مــاه ســال گذشــته شــروع
شــده اســت.
ایــن مســئول اضافــه کــرد :در نهایــت
کار اجرایــی شــبکه گاز پــارک شــهید

چمــران بــه مــدت  6مــاه بــه طــول
انجامیــد کــه ایــن مهــم در چهــار
کیلومتــر شــبکه 60 ،پونــد فشــار
قــوی و ایســتگاه  400متــر مکعبــی
بــا فشــار  60پونــد و  29عــدد علمــک
فشــار ضعیــف ¼ پونــدی جهــت
تمامــی ابنیــه هــای موجــود در پارک
چمــران لولــه گــذاری شــد.
معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان

پارکهــا و فضــای ســبز شــهرداری
کــرج افــزود :پــروژه مذکــور بــا
اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیاردتومــان
بــه بهــره بــرداری رســید.
شــایان ذکــر اســت مدیریــت ایــن
پــروژه را علــی زارع از کارشناســان
شــاغل در واحــد تاسیســات ســازمان
بــر عهــده داشــته اســت.

با هدف فرهنگسازی؛

آموزش تفکیک از مبدا پسماندها در مدارس کرج اجرا می شود
معــاون فنــی اجرایــی ســازمان مدیریــت
پســماند شــهرداری کــرج از اجــرای
آمــوزش تفکیــک از مبــداء زبالــه هــای
خشــک در مــدارس کــرج خبــر داد و
گفــت :ایــن مهم بــا هــدف فرهنگســازی
در ایــن زمینــه اجرایــی مــی شــود.
رضــا افشــار در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج ایــن خبــر را
اعــام کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
آمــوزش تفکیــک از مبــداء پســماندها
تــا کنــون در برخــی مــدارس کــرج
اجــرا شــده اســت ،اظهــار داشــت :ایــن
عملیــات در مدرســه پســرانه امیــدوار
نیــز اجرایــی شــد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه

آمــوزش و آگاهــی بخشــی مدیریــت
پســماندها نقــش بســزایی در آینــده
ســبز محیــط زیســت ایفــا مــی کنــد،

در ســالی کــه بــا نفــس گــرم رهبــر معظــم انقالب
اســامی بــا عنــوان «اقتصــاد مقاومتــی ،اقــدام و
عمــل» نامگــذاری شــده اســت ،شــاهد تبلــور
جهــاد عمرانــی مدیریــت شــهری کــرج در مســیر
ارائــه خدمــت بــی منــت بــه مــردم شــریف مــی
باشــیم و پــروژه هــای عمرانــی و خدماتــی یکــی
پــس از دیگــری در مــدار بهــره بــرداری قــرار مــی
گیرنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ،چنــد روز قبــل بــود کــه کالنشــهر
کــرج شــاهد بهــره بــرداری از تقاطــع غیرهمســطح
حامــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر  200میلیــارد ریــال
بــود؛ پــروژه ای کــه موجــب روان ســازی ترافیــک
در یکــی از پرتــردد تریــن مناطــق البــرز می شــود
و طــی ســالهای قبــل بــه دلیــل «کمبــود اعتبــار»
و عــدم تملــک معارضیــن ملکــی از قــرار گرفتــن
زیــر بــار ترافیکــی بــاز مانــده بــود.
در شــرایط کنونــی کــه شــهرداری هــای
کالنشــهرها و مراکــز اســتان هــا بــه دلیــل رکــود
در صنعــت ســاختمان ســازی و کاهــش منابــع
درآمــدی حتــی قــادر بــه پرداخــت حقــوق و
مزایــای پرســنل نیســتند و بســیاری از پــروژه
هــای اولویــت دار عمرانــی و خدماتــی بــه حالــت
تعطیــل و راکــد در آمــده امــا شــاهدیم کــه در
ســایه همدلــی و همزبانی اعضای شــورای اســامی
شــهر ،شــهردار و ســایر کابینــه مدیــران شــهری
کــرج ،پــروژه هــای عمرانــی در مرکــز البــرز مطابق
بــا سیاســت هــای «اقتصــاد مقاومتــی» پیــش مــی
رونــد و تقدیــم شــهر و شــهروندان مــی گردنــد.
مدیریــت شــهری کــرج در کشــور پیشــرو
اســت
فرمانــدار کــرج در همیــن ارتبــاط مــی گویــد:
مدیریــت شــهری کــرج در شــرایط کنونــی در
نظــام شــورایی کشــور پیشــرو اســت و بــه الگویــی
بــرای ســایر شــهرها تبدیــل شــده اســت .ایــن
دســتاورد محصــول اتحــاد و انســجام مســئوالن
شــهری در فصــل رکــود درآمــدی مــی باشــد.
محمــد تقــی ایرانــی اضافــه کــرد :کالنشــهر کــرج
بــه جهــت خدمــات جهــادی صــورت گرفتــه از
ســوی شــورای اســامی شــهر و شــهرداری ،رنــگ
و بــوی کار و خدمــت بــه خــود گرفتــه اســت و
شــهروندان نیــز در گوشــه گوشــه شــهر شــاهد
بــه ثمــر نشســتن طــرح هــای مختلــف خدماتــی
هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه مشــکالتی همچــون ترافیــک،
آلودگــی هــوا و فقــر ســرانه هــای خدماتــی
موجبــات نگرانــی مــردم و کارشناســان را فراهــم
آورده انــد ،عنــوان کــرد :البتــه مدیریــت شــهری
کــرج در رابطــه بــا حــل مشــکالت شــهری بــی
تفــاوت نبــوده و فعالیــت هــای گســترده ای را در

شهروندی

پیام

گفــت :کــودکان بــه عنــوان ســفیران
خانــواده انتقــال دهنــده هــای خوبــی
بــرای ترویــج فرهنــگ تفکیــک از مبــداء

زبالــه هــا مــی باشــند.
وی حفاظــت از محیــط زیســت ،توجــه
بــه آن و جلوگیــری از آلودگــی هــای
زیســت محیطــی را از دیگــر مــوارد
آموزشــی مطــرح شــده در مــدارس ذکــر
و عنــوان کــرد :بــرای تاثیــر گــذاری
بیشــتر ،تنــوع در آمــوزش در دســتور کار
کارشناســان ســازمان قــرار گرفته اســت.
معــاون فنــی اجرایــی ســازمان مدیریــت
پســماند شــهرداری کــرج در پایــان
ســخنان خــود ،اجــرای مســابقه بــا
موضوعــات مربوطــه و اهــداء جوایــز و
بروشــورهای آموزشــی بــه برنــدگان را از
جملــه راهکارهــای آموزشــی در مــدارس
برشــمرد.

خدمت بی منت در ورطه اقدام و عمل؛

مدیریت شهری کرج و تبلور جهاد عمرانی در سال
«اقتصاد مقاومتی»

دســتور کار قــرار داده اســت کــه افتتــاح تقاطعــات
غیرهمســطح از نمونــه آن مــی باشــد.
اتحــاد مســئوالن شــهری کــرج در کشــور
بــی نظیر اســت
ســخنگوی پارلمــان شــهری کــرج مــی گویــد:
اتحــاد و انســجام مســئوالن شــهری در ســطح
کشــور بــی نظیــر اســت و در ســایه ایــن همدلــی
و همزبانــی شــاهد بــه ثمــر نشســتن کارهــای
کالنــی هســتیم کــه بــه واســطه آنهــا ،مرکــز البــرز
بــه کارگاه بــزرگ عمرانــی و ســازندکی تبدیــل
شــده اســت.
غفــور قاســم پــور ادامــه داد :کلنــگ زنــی
پــروژه هــزار میلیــارد تومانــی بزرگــراه شــمالی
و کمربنــدی جنوبــی کــه کالن تریــن پــروژه
عمرانــی تاریــخ کــرج پــس از متــرو بــه شــمار
مــی رود ،نشــانگر همدلــی مســئوالن شــهری در
مســیر خدمتگــزاری صادقانــه و خالصانــه دارد و
بــی شــک بــه واســطه ایــن فعالیتهــا افــق هــای
بســیار روشــنی پیــش روی شــهرمان قــرار خواهــد
گرفــت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اختالفــات بیهــوده آفتــی
بــزرگ بــرای فضــای وحــدت و همدلــی بــه شــمار
مــی رود ،خاطــر نشــان کــرد :حفــظ وحــدت
و همدلــی در بیــن مســئوالن شــهری کــرج از
توصیــه هــای جــدی بــزرگان اســتان در مقطــع
زمانــی کنونــی بــه شــمار مــی رود ،چــرا کــه
ســاختمان نیــکان و تــاالر شــهیدان نــژاد در حــال
حاضــر بــه مقــر فرماندهی «اقتصــاد مقاومتــی» در
ســطح البــرز تبدیــل شــده انــد.
ایــن مســئول شــهری اظهــار کــرد :در حالــی
کــه حســرتِ افتتــاح پــروژه هــای کالن عمرانــی
ـب کــرج و
و خدماتــی طــی ســالیان قبــل بــه قلـ ِ

کرجــی هــا نشســته بــود
امــا اکنــون پــروژه هــای
چنــد ده میلیــارد تومانــی
یکــی پــس از دیگــری در
مــدار بهــره بــرداری قــرار
مــی گیرنــد و بــا هــدف
اعتــای شــهری و تقویت
رفــاه اجتماعــی تقدیــم
شــهر و شــهروندان
گرامــی مــی شــوند.
شــهردار کــرج عضــو
بیســت و دوم شــورای
اســامی شــهر اســت
رئیــس شــورای اســامی شــهر کــرج بــاور دارد
کــه علــی ترکاشــوند شــهردار ایــن کالنشــهر عضــو
بیســت و دوم پارلمــان شــهری ایــران کوچــک
اســت و در ســایه ایــن اتحــاد و همدلــی اســت کــه
بســیاری از پــروژه هــا و فعالیــت هــای نیمــه تمــام
بــه ثمــر نشســته و جهــاد عمرانــی تــا ایــن حــد
جلــوه گــر شــده اســت.
محمــود دادگــو بــا اشــاره بــه افتتــاح پــروژه هایــی
همچــون :فــاز نخســت تقاطــع غیرهمســطح
شــهدای حصــارک ،پــل شــهدای پلیــس ،زیرگــذر
شــهدای غــواص ،پــل روگــذر شــهدای ارتــش ،فــاز
نخســت پــل مکمل شــهید ســلطانی ،فرهنســگرای
شــهید آوینــی ،پــل هــای حافــظ و حامــی،
بلــوار ســربازان گمنــام و ...بــا اعتبــاری بالــغ بــر
میلیاردهــا تومــان ،گفــت :دوره چهــارم مدیریــت
شــهری کــرج در حــوزه عمرانــی بســیار موفــق
عمــل کــرد و ایــن مهــم مــورد تاکیــد مســئوالن
ارشــد کشــوری و اســتانی نیــز قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهردار و اعضــای
شــورای اســامی شــهر کــرج بــا تاســی از منویــات
و مطالبــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی
بــه دنبــال پیــاده ســازی مبانــی و راهبردهــای
«اقتصــاد مقاومتــی» در اقتصــاد شــهری هســتند،
بیــان داشــت :بــه حمــد الهــی و بــا چنــگ زدن
مســئوالن شــهری ایــران کوچــک بــه ریســمان
نجــات بخــش اتحــاد و همدلــی و بــا در پیــش
گرفتــن عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی ،شــاهد
تبدیــل ایــن کالنشــهر بــه کارگاه بــزرگ عمرانــی
و ســازندگی هســتیم و همــگان از آثــار و ثمراتــش
بهــره منــد شــده انــد.
شــهردار اســبق کالنشــهر کــرج توضیــح داد:
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همــگان بایــد قــدردان فضــای وحــدت و تعامــل
کنونــی باشــند و از دامــن زدن بــه اختالفــات
بیهــوده پرهیــز کننــد؛ چــرا کــه مرکــز البــرز پــس
از ســالها در شــرایطی قــرار گرفتــه اســت کــه فضــا
بــرای کارهــای عمرانــی و اســتارت پــروژه هــای
کالن همچــون بزرگــراه شــمالی بســیار مهیــا و
ایــده آل مــی باشــد و هیــچ تضمینــی بــرای تــداوم
ایــن رونــد در آتــی وجــود نــدارد.
نــام کــرج بــه واســطه پــروژه کالن عمرانی
و خدماتــی پرآوازه شــده اســت
نماینــده مــردم کــرج در مجلــس شــورای اســامی
مــی گویــد :نــام البــرز و کــرج بــه واســطه افتتــاح
پــروژه هــای کالن عمرانــی و خدماتــی پــرآوازه
شــده اســت و بــی شــک ایــن دســتاوردها مرهــون
وحــدت ،همدلــی ،همزبانــی و اتحــاد مســئوالن
شــهری اســت و شــاهد تحقــق مبانــی «اقتصــاد
مقاومتــی» هســتیم.
عزیــز اکبریــان بــا بیــان اینکــه کشــور بــه واســطه
تحریــم هــای ناعادالنــه کشــورهای غربــی و
همچنیــن برخــی ســوء مدیریــت هــا دچــار بحران
درآمــدی شــده و شــهرداریها نیــز بــه خصــوص در
کالنشــهرها و مراکــز اســتانها بــا تبعــات ناشــی از
رکــود اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد،
اظهــار کــرد :بــر خــاف ایــن ماجراهــا امــا در
کــرج شــرایط دیگــری حاکــم اســت و کیفیــت و
کمیــت کارهــای عمرانــی و خدماتــی حتــی فراتــر
از گذشــته شــده و هیــچ اثــری از رکــود و تعطیلــی
در رونــد اجــرای پــروژه هــا مشــاهده نمــی گــردد.
وی عنــوان کــرد :در حالی کــه برخی شــهرداریها و
شــوراهای شــهرهای کشــور درگیــر زد و بند شــده
و پــای دســتگاه قضــا و ســایر نهادهــای نظارتــی را
بــه میــان کشــیده انــد امــا در کــرج شــاهد ُمهــر
تاییــد مســئوالن ارشــد اجرایــی و نظارتــی اســتان
بــر عملکــرد مدیریــت شــهری مــی باشــیم و ایــن
هــا نشــانگر عملکــرد معقول و ســنجیده مســئوالن
شــهری اســت و بــه حمــد الهــی شــورای چهــارم
کــرج در انتخــاب شــهردار بســیار ســنجیده عمــل
کــرد و امــروز اثــرات مثبــت ایــن انتخــاب صحیــح
در حالــی متجلــی شــدن اســت.
گرچــه مجالــی بــرای طــرح نقطــه نظــرات دیگــر
مســئوالن اســتانی و شهرســتانی نیســت امــا دوره
چهــارم مدیریــت شــهری کــرج در حالــی رو بــه
پایــان عمــر خــود مــی رود کــه رد پــای خــوب و
مانــدگاری از خــود بــه جــای گذاشــته و همانطــور
کــه شــاهدیم بــا گذشــت زمــان بــر عناوین پــروژه
هــای کالن افتتــاح شــده یــا در دســت اقــدام
افــزوده مــی شــود و بایــد خداونــد متعــال را بــرای
فصــل کنونــی اتحــاد و همدلــی مســئوالن شــهری
شــاکر بــود و بــرای آن هــزاران ســجده شــکر بــه
جــای آورد.
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