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رشیفی مطرح کرد:

لزوم توسعه فرهنگ
مشارکت جهت
اجرای قوانین شهری
همین صفحه

صفحه 2
کیان:

صدیق:

نقش وقف در شکل گیری
ساخت فضایی شهر ها
بی بدیل است

لحاظ کردن سلیقه های
شهروندی در چیدمان مبلمان
شهری کرج/پاسخ به نیازهای
بصری

صفحه 2

فیروزبخت خبر داد:

پایانه های شهرداری کرج
به خط  E1سراسری مجهز
می شوند

دادگو:

شناسایی نیروهای شرکتی
به معنای ایجاد تعهد برای
تبدیل وضعیت آنها نیست
شــهردار کالنشــهر
کــرج اعــام کــرد
کــه تخریــب باغــات
و اراضــی کشــاورزی و
انجــام ســاخت و ســاز
در حریــم هــا و پهنــه
هــای ممنوعــه خــط قرمــز ایــن دســتگاه
بــه شــمار مــی رود و همــگان بایــد بــه
قانــون و مقــررات پایبنــد باشــند.
علــی ترکاشــوند در گفتگــو بــا خبرنــگار
پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری کــرج
بــا اعــام مطلــب فــوق اظهــار داشــت:
طــی دهــه هــای گذشــته و بــا افزایــش
منطقــه ای قیمــت ملــک و زمیــن شــاهد
دســت انــدازی ســودجویان بــه باغــات و
اراضــی کشــاورزی هســتیم تــا بــا قطــع
درختــان و ســوزاندن عمــدی آنها نســبت
بــه ســاخت و ســاز اقــدام کــرده و بیــش از
پیــش شــهر را در مســیر آلودگــی هــوا و
تشــدید مشــکالت زیســت محیطــی قــرار
دهنــد.
صفحه 2
به منظور ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری؛

ناظران ویژه زیبا سازی برای
مناطق  12گانه کرج تعیین
شدند

صفحه 3

صفحه3

صفحه4

ترکاشوند:

تخریب باغات و اراضی کشاورزی خط قرمز مدیریت شهری کرج است

شــهردار کالنشــهر کــرج اعــام
کــرد کــه تخریــب باغــات و اراضــی
کشــاورزی و انجــام ســاخت و ســاز
در حریــم هــا و پهنــه هــای ممنوعــه
خــط قرمــز ایــن دســتگاه بــه شــمار
مــی رود و همــگان بایــد بــه قانــون و
مقــررات پایبنــد باشــند.
علــی ترکاشــوند در گفتگــو بــا خبرنگار
پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری کــرج
بــا اعــام مطلــب فــوق اظهــار داشــت:
طــی دهــه هــای گذشــته و بــا افزایــش
منطقــه ای قیمــت ملــک و زمیــن
شــاهد دســت انــدازی ســودجویان بــه
رضاپور:

بهترین راهکار برای
حفظ شهراتکا به منابع
بخش خصوصی است
قائــم مقــام شــهردار کالنشــهر کــرج
اظهــار داشــت :بهتریــن راهــکار بــرای
حفــظ شــهر و اتــکا بــه منابــع بخــش
خصوصــی اســت و بایــد مــردم را

باغــات و اراضــی کشــاورزی هســتیم
تــا بــا قطــع درختــان و ســوزاندن
عمــدی آنهــا نســبت بــه ســاخت و
ســاز اقــدام کــرده و بیــش از پیــش
شــهر را در مســیر آلودگــی هــوا و
تشــدید مشــکالت زیســت محیطــی
قــرار دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــهر بــرای تنفس
آزاد و رهایــی از آلودگــی هــوا نیازمنــد
برخــورداری از ســرانه هــای اســتاندارد
فضــای ســبز اســت و ایــن مهــم بــا
ســامت عمومــی جامعــه در ارتبــاط
مســتقیم مــی باشــد ،گفــت :اینکــه
عــده ای ســودجو و بــا هــدف انتفــاع
شــخصی تصمیــم بــه نابــودی باغــات
و اراضــی کشــاورزی مــی گیرنــد ،بــه
هیــچ وجــه قابــل قبــول نیســت و
بایــد از تمــام ابزارهــا و مکانیــزم هــای
نظارتــی و اجرایــی بــرای مقابلــه بــا آن

اســتفاده شــود.
ایــن مســئول ارشــد شــهری بــا اشــاره
بــه تملــک بــاغ  270هکتــاری آلــو
از ســوی شــهرداری کــرج و تــاش
بــرای نهایــی شــدن تملــک بــاغ 320
هکتــاری ســیب در آینــده ای نزدیــک،
بــر اراده اســتوار مدیریــت شــهری
بــرای صیانــت از باغــات و عرصــه هــای
فضــای ســبز تاکیــد کــرد و ادامــه
داد :ایــن گنجینــه هــای ارزشــمند
زیســت محیطــی متعلــق بــه شــهر
و شــهروندان هســتند و بایــد آنهــا
را بــرای نســل هــای آینــده حفــظ و
مراقبــت کــرد.
وی از درختــان و گیاهــان بــه عنــوان
ســپری در برابــر آلودگــی هــوا یــاد
و عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه رونــد
فزاینــده ترافیــک و آلودگــی هــوا در
کالنشــهر کــرج کــه طــی روزهــای

اخیــر تعطیلــی چنــد روزه مــدارس
را نیــز بــه همــراه داشــت و همچنیــن
گســترش بیماریهــا و تهدیــد ســامت
عمومــی جامعــه ،جــا دارد کــه بیــن
انســانها و طبیعــت پیونــد دوبــاره
ایجــاد شــود و بدانیــم کــه باغــات
و منابــع طبیعــی محــل جــوالن
متخلفیــن و ســودجویان نیســت و
دســت انــدازی بــه باغــات بهایــی
ســنگین را بــه همــراه خواهــد داشــت.
شــهردار مرکــز البــرز در بخــش
دیگــری از ســخنانش خواســتار
اعمــال جرایــم ســنگین و اســتفاده از
تمــام ابزارهــای قانونــی و حقوقــی بــه
منظــور مقابلــه موثــر بــا متجاوزیــن
بــه باغــات ،اراضــی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی شــد و اظهــار کــرد :یکــی
از علــل اصلــی افزایــش انگیــزه در
ســودجویان بــرای تعــرض بــه باغــات

بــه معنــی واقعــی کلمــه بــه صحنــه
مشــارکت بکشــانیم و ایــن مهــم از
مطالبــات رهبــر معظــم انقالب اســامی
نیــز بــه شــمار مــی رود.
محمدرضــا رضاپــور در گفتگــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج بــا بیــان اینکــه «اقتصــاد
مقاومتــی» ابالغــی از ســوی رهبــر
معظــم انقــاب اســامی بــر شــکوفایی
واقعــی صحنــه اقتصــاد و فرهنــگ داللت

دارد ،خاطــر نشــان کــرد :در حــال حاضر
اقتصــاد کشــور از وابســتگی شــدید بــه
بودجــه هــای نفتــی رنــج مــی بــرد و
همانطــور کــه بــا برنامــه ریــزی هــای
صــورت گرفتــه در حــال حرکــت بــه
ســمت رشــد درآمدهــای مالیاتــی و
جلــب ســرمایه گــذار خارجــی هســتیم،
بایــد در صحنــه شــهرها نیــز از اتــکا بــه
منابــع ناپایــدار درآمــدی فاصلــه بگیریم.
وی بــا بیــان اینکــه کالنشــهر دو میلیون

نفــری کــرج در همســایگی تهــران بزرگ
دارای ظرفیــت هــا و اســتعدادهای
فراوانــی بــرای جلــب مشــارکت بخــش
خصوصــی اســت و جــا دارد کــه ایــن
اســتعدادها بــه خوبــی اطــاع رســانی
شــود ،عنــوان کــرد :در همیــن راســتا
مشــوق هــای خوبــی بــرای ســاخت
بناهــای فرهنگــی ،ورزشــی ،درمانــی
و رفاهــی در نظــر گرفتــه شــده اســت
و بــی شــک ایــن ســرمایه گــذاری بــا

ضعــف قوانیــن و عــدم بازدارندگــی
الزم آنهــا مــی باشــد و جــا دارد کــه
بــا توجــه بــه دغدغــه هــای زیســت
محیطــی رهبــر معظــم انقــاب
اســامی ،ســاز و کار منســجم تــری
بــرای صیانــت از عرصــه هــای فضــای
ســبز پیــاده ســازی شــود.
ترکاشــوند در پایــان خاطر نشــان کرد:
تخریــب باغــات و اراضــی کشــاورزی
خــط قرمــز مدیریــت شــهری کــرج بــه
شــمار مــی رود و امیــد مــی رود کــه با
انجــام اقدامــات الزم و تشــدید نظــارت
هــا بــه ویــژه بــر رونــد ســاخت و
ســازها در محــدوده حریــم هــا و پهنــه
ممنوعــه ،مانــع از تخریــب گســترده
تــر عرصــه هــای فضــای ســبز شــویم و
ســرمایه هــای شــهر را بــه نفــع نســل
هــای آینــده حفــظ کنیــم.

شــرایط بُــرد – بُــرد رقــم خواهــد خــورد.
ادامه در صفحه 2

اریان کوچک
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دادگو:

شناسایی نیروهای شرکتی به معنای ایجاد تعهد برای تبدیل وضعیت آنها نیست

رئیــس شــورای اســامی شــهر
کــرج بــا اشــاره بــه مکاتبــات
صــورت گرفتــه بــا مناطــق 12
گانــه شــهرداری ایــن کالنشــهر
بــه منظــور شناســایی نیروهــای
شــرکتی ،تاکیــد کــرد کــه ایــن
اقــدام بــه معنــای ایجــاد تعهــد
بــرای تبدیــل وضعیــت آنهــا
نیســت.
محمــود دادگــو در گفتگــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج اظهــار داشــت:
اخیــرا مکاتباتــی بــا مناطــق 12
گانــه مبنــی بــر شناســایی و
معرفــی نیروهــای شــرکتی کــه
قبــل از ســال  90بــه اســتخدام
درآمــده انــد ،صــورت گرفتــه

کــه ایــن اقــدام شــایعاتی مبنــی
بــر تبدیــل وضعیــت ایــن افــراد
در آینــده ای نزدیــک را دامــن
اســت کــه بدینوســیله تکذیــب
مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ارتقــاء
وضعیــت شــغلی و تامیــن
امنیــت روانــی پرســنل شــاغل
در مدیریــت شــهری کــرج از
دغدغــه هــای همیشــگی اعضــای
شــورای اســامی شــهر بــوده و
هســت ،بیــان داشــت :بنــا داریــم
تــا وضعیــت نیروهــای شــرکتی
و قــراردادی را بــه مــرور زمــان
تثبیــت نماییــم امــا اینکــه در
مقطــع زمانــی کنونــی بــه دنبــال
تبدیــل وضعیــت نیروهای شــرکت
شــاغل در ســطح مناطــق 12
گانــه باشــیم صحــت نــدارد و
اطالعــات مطالبــه شــده نیــز
در فرایندهــای مطالعاتــی مــورد
اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.
رئیــس پارلمــان محلــی کــرج
بــا تاکیــد بــر اینکــه نگرانــی
نیروهــای شــرکتی را درک کــرده

و بــا آنهــا احســاس یکدلــی
داریــم ،عنــوان کــرد :امیــد اســت
تــا بــا ایجــاد زیرســاختهای الزم
و تامیــن بــار مالــی بتوانیــم بــه
پروســه ارتقــای وضعیــت شــغلی
کارکنــان بــا رعایــت اولویــت
هــا و عدالــت اجتماعــی ســرعت
بخشــیم و فضــا را بــرای خدمــت
رســانی بهتــر بــه ســاکنین و
شــهروندان گرامــی فراهــم آوریــم
امــا تقاضــای بنــده از عزیــزان این
اســت کــه بــه شــایعات دامــن
نزننــد ،چــرا کــه ایــن رویــه مــی
توانــد نتیجــه معکــوس بــه همــراه
داشــته باشــد.
دادگــو همچنیــن گفــت:
چنانچــه شــورای اســامی شــهر
کــرج برنامــه ای بــرای تبدیــل
وضعیــت نیروهــای شــرکتی بــا
لحــاظ ســوابق کاری یــا مــدرک
تحصیلــی و موضوعاتــی از ایــن
قبیــل در دســت اقــدام داشــته
باشــد ،مراتــب از طریــق اداره کل
ارتباطــات و پایــگاه خبــری اطــاع
رســانی خواهــد شــد فلذا پرســنل

دغدغــه ای در ایــن خصــوص
نداشــته باشــند و در فضــای آرام
روانــی بــه امــر خطیــر خدمــت
رســانی و پاســخگویی مناســب بــه
اربابــان رجــوع مشــغول باشــند و
اطمینــان حاصــل کننــد کــه در
صــورت نیــاز بــه چنیــن اقدامــی،
مصوبــه شــورای اســامی شــهر
از جامعیــت و شــفافیت الزم
برخــوردار خواهــد بــود.
یــادآور مــی شــود چنــدی پیــش
خزانــه دار شــورای اســامی
شــهر کــرج طــی مکاتبــه ای بــا
رئیــس شــورا خواســتار مکاتبــه با
شــهردار کــرج جهــت شناســایی
نیروهــای شــرکت شــاغل در
ایــن مجموعــه و ســازمانها و
مناطــق تابعــه کــه قبــل از ســال
 90بکارگیــری شــده انــد ،شــده
بــود کــه ایــن موضــوع شــایعاتی
مبنــی بــر اقــدام شــورا بــه تبدیــل
وضعیــت آنهــا را ایجــاد کــرده بود
کــه ایــن موضــوع توســط محمــود
دادگــو رئیــس شــورا تنویــر و
شــفاف ســازی شــد.

رشیفی مطرح کرد:

لزوم توسعه فرهنگ مشارکت جهت اجرای قوانین شهری

رئیــس کمیســیون بودجه شــورای
اســامی شــهر کــرج بــا اشــاره بــه
اینکــه قانونمــداری و حرکــت در
چارچــوب قانــون بایــد بــه افــراد
آمــوزش داده شــود ،گفت :توســعه
فرهنـ ِ
ـگ مشــارکت جهــت اجــرای
قوانیــن شــهری امــری ضــروری
بــرای توســعه شــهری اســت.
رضــا شــریفی در گفتگــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج بــا بیــان ایــن
مطلــب اظهــار داشــت :فرهنــگ
ســازی و بسترســازی مناســب
بــرای مشــارکت کل جامعــه
در ســاخت محیــط زندگــی
رضاپور:

بهترین راهکار برای
حفظ شهراتکا به منابع
بخش خصوصی است
ادامه از صفحه یک -
رضاپــور بــا اشــاره بــه ترافیــک،
آلودگــی هــوا و مشــکالت زیســت
محیطــی کالنشــهر کــرج کــه
طــی ســالیان اخیــر رونــد فزاینده
ای بــه خــود گرفتــه انــد ،اذعــان
داشــت :در همیــن راســتا نیــاز بــه
تقویــت اقتصــاد ســبز بــه شــدت
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خودشــان ،یکــی از مهمتریــن
راهکارهــای توســعه شــهری
محســوب مــی شــود.
وی افــزود :بایــد از طریــق برنامــه
هــای آموزشــی ،فرهنگــی و علمی
مختلــف و مســتمر کوشــید تــا
دســتگاه هــای مرتبــط شــهروندان
را نســبت بــه محیــط زندگــی
شــهر حســاس نمــوده و آنهــا
را نســبت بــه بهبــود و شــرایط
زندگــی ترغیــب نماینــد ،بنابرایــن
ایجــاد و گســترش فرهنــگ
مشــارکت نیازمنــد آمــوزش و کار
ترویجــی و فرهنگــی در جامعــه
اســت.
بــه گفتــه شــریفی هــدف آموزش
بــرای ریشــه دار کــردن مشــارکت
بایــد ایجــاد و اعتقــاد در مــردم
بــرای حضــور موثــر در تصمیــم
گیــری هــا باشــد .در ایــن بیــن
مــی تــوان از مدیــران ســازمانهای
خصوصــی کــه برخواســته از

همیــن مــردم هســتند در تصمیم
گیــری هــا اســتفاده کــرد .
عضــو شــورای اســامی شــهر
کــرج عنــوان داشــت :یکــی از
موثــر تریــن و مهمتریــن راه
هــای فرهنــگ ســازی اقــدام
درجهــت تغییــر فرهنــگ از
ســنین خردســالی اســت .در ایــن
ســنین تفکــر و اندیشــه کــودکان
شــکل خواهــد گرفــت و ایــن
تفکــر مبنایــی در جهــت رفتــار در
بزرگســالی خواهــد شــد.
شــریفی معتقــد اســت :ايجــاد
انگيــزه در مــردم و بخــش
خصوصــي در توســعه شــهر ,امــر
بســيار حياتــي و پيچيــدهاي
اســت کــه مديــران بايــد بكوشــند
برمبنــاي شــناخت بافــت
اجتماعــي جامعــه خــود ,الگــوي
بومــي مناســب را يافتــه و بــكار
بندنــد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از

مشــکالت امــروز جامعــه ایــران
ایــن اســت کــه مــردم نســبت
بــه برخــی از قوانیــن و لــزوم
اجــرای آنهــا اطالعــات کافــی
ندارنــد افــزود :ایــن مشــکل تنهــا
گ ســازی و آشــنا
از طریــق فرهنـ 
کــردن مــردم بــا فوائــد اجــرای
صحیــح و دقیــق قانــون برطــرف
شــده و تحقــق آن نیــز نیازمنــد
برنامهریــزی کوتــاه ،میــان و بلنــد
مــدت اســت.
رضــا شــریفی تاکیــد کــرد :بــرای
داشــتن جامعــهای قانونمــدار
کــه مــردم بــه قانــون و مجریــان
آن احتــرام میگذارنــد ،بایــد
فرهنگســازی از ســنین کودکــی
و نوجوانــی آغــاز گــردد.
وی در پایــان اظهــار داشــت:
بــرای تحقــق ایــن مهــم نهادهــای
آموزشــی و تربیتــی و همچنیــن
خانوادههــا مســئولیت خطیــری
بــر عهــده دارنــد.

احســاس مــی شــود و جــا دارد
کــه بــا فاصلــه گرفتــن از ایــده
هــای تکــراری ،بــه دنبــال تقویت
صنعــت گردشــگری باشــیم و
منابــع پایــدار درآمــدی را بــرای
شــهرمان رقــم بزنیــم.
بــه گفتــه قائــم مقــام شــهردار
مرکــز البــرز ،بــا توجــه بــه
دغدغــه هــای رئیــس جمهــور
کشــورمان مبنــی بــر پایــان
شهرفروشــی و تراکــم فروشــی
از ســوی شــهرداریهای کشــور،
دولــت محتــرم از چنــد طریــق
مــی توانــد بــه تحقــق ایــن مهــم
در کوتــاه و میــان مــدت کمــک

شــایانی کنــد کــه یکــی از آنهــا
«تحقــق مدیریــت یکپارچــه
شــهری» و دیگــری «ارســال
الیحــه منابــع پایــدار درآمــدی
شــهرداری کالنشــهرها» بــه
مجلــس شــورای اســامی اســت.
رضاپــور در بخــش پایانــی
ســخنانش بــا بیــان اینکــه
مدیریــت شــهری کــرج زیــر پــای
بخــش خصوصــی و متقاضیــان
ســرمایه گــذاری در زیرســاخت
هــای ایــن کالنشــهر فــرش
قرمــز پهــن کــرده اســت ،اظهــار
کــرد :امیــد اســت بــا عمــل بــه
منویــات رهبــر معظــم انقــاب

اســامی و ایجاد خصوصی ســازی
در اقتصــاد دولتــی و شــهری،
بتوانیــم شــهرهای ایــران اســامی
را بــه ســمت شــکوفایی و رونــق
مضاعــف ســوق دهیــم و بــه فصل
محرومیــت هــا پایــان ببخشــیم.

کیان:

نقش وقف در شکل گیری
ساخت فضایی شهر ها
بی بدیل است
وقــف یکــی از عمــده تریــن زیرســاخت هــای اقتصــادی
جهــان اســام و از ارزش هــای مطــرح شــده در جهــان بینی
دینــی اســت کــه نقشــی مؤثــری در شــکل گیــری ســاخت
فضایــی شــهرهای دوره اســامی ،بــه ویــژه شــهرهای ایــران
داشــته اســت.
پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری کــرج ،یکــی از راه هــای
اســتمرار نیکــوکاری و کمــک بــه هــم نــوع ،ســنت حســنه
«وقــف» اســت کــه شــخص واقــف بــا وقــف امــوال و
امــاک خــود بــرای امــور خیریــه و عــام المنفعــه ،درآمــد
آن موقوفــات را بــه امــور خیریــه اختصــاص مــی دهــد و
مــادام کــه آن موقوفــه یــا موقوفــات باقــی اســت ،متولیــان و
متصدیــان امــر وقــف موظــف بــه اجــرای نیــات خیــر واقــف
هســتند.
هــدف اساســی و اصلــی همــه نظــام هــای اســام ،از جملــه
ـرب الــی اهلل
نظــام اقتصــادی اســام ،کمــال ابــدی یعنــی تقـ ّ
اســت .از دیــدگاه قــرآن کریــم و روایــت هــای معصومیــن
(ع) ،انفــاق هــای مالــی چــه واجــب و چــه مســتحب ،بــرای
نیــل بــه ایــن هــدف نهایــی نقشــی بــس عظیــم و اساســی
دارنــد
حقیقــت ایــن اســت کــه مــی تــوان ســرمایه هــای عظیــم
وقــف را نیــز هماننــد دیگــر ســرمایه هــا بــا رعایــت همــه
جوانــب وقــف ،موازیــن شــرع و اهــداف واقفــان در جریــان
فعالیــت هــای تولیــدی و خدماتــی قــرار داد و آنهــا را از
حالــت رکــود بــه حالــت هدایــت کــرد تــا بــه ایــن وســیله
به رشــد و توســعه و اســتقالل اقتصادی (و سیاســی) کشــور
توجــه باشــد و همچنیــن بــر ســرمایه
کمــک شــایان و قابــل ّ
هــای اوقــاف افــزوده شــود کــه ایــن نیــز یقینـاً در راســتای
اهــداف واقفــان مــی باشــد
در ارتبــاط بــا تأثیــر وقــف در بهبــود اوضاع اقتصــادی جامعه
مــی تــوان بــه مــوارد بســیار زیــادی اشــاره کــرد نهــاد وقــف
عامــل بســیار مهمــی در جلوگیــری از تجمع و تمرکــز ثروت
در جامعــه اســت .اهمیــت وقــف از ایــن دیــدگاه هنگامــی
بیــش از پیــش روشــن مــی شــود کــه تعــداد نســبتاً قابــل
مالحظــه ای از امــوال بــا اســتفاده و متروکــه ای را کــه بهره
وری از آنهــا مــی توانســت در ارائــه خدمــات اجتماعــی مفید
فایــده قــرار گیــرد ،مطمــح نظــر قــرار دهیــم.
وقــف عــاوه بــر اینکــه از نظــر اجتماعــی و اقتصــادی دارای
کارکردهــای فــراوان و مهمــی در زندگــی روزانــه و فعالیــت
هــای شــهری بــوده ،از نظــر کالبــدی در تشــکیل و تولیــد
فضاهــای عمومــی شــهری اهمیــت برجســته ای داشــته
اســت .بــه طــوری کــه شــهرها را نــه تنهــا از نظــر اجتماعی،
فرهنگــی و اقتصــادی انســجام مــی بخشــیده ،بلکــه از نظــر
کالبــدی نوعــی پیوســتگی و وحــدت فضایــی بیــن مناطق و
محــات مختلــف شــهر بــه وجــود مــی آورده اســت.
از نظــر کالبــدی نقــش وقــف را مــی تــوان در ایجــاد و
احــداث خردتریــن عناصــر کالبــدی شــهر نظیــر مســاجد،
مــدارس ،حمــام هــا ،آب انبارهــا ،ســقاخانه هــا ،روشــنایی
معابــر و بازارچــه هــا تــا شــکل گیــری و تولیــد کالن تریــن
فضاهــای شــهری نظیــر بازارهــا و مجموعــه هــای وقفــی
مشــاهده و پیگیــری نمــود .در ســاختار فضایــی شــهرهای
تاریخــی و ســنتی ایــران مالکیــت غالــب بناهایی بــا عملکرد
عمومــی کــه عمومـاً هــم جــزء میــراث فرهنگــی و تاریخــی
جامعــه اســامی بــه شــمار مــی رونــد ،وقفــی اســت.
در مجمــوع اجــزاء هدفمنــد ایــن هیــأت نــه تنهــا ضامــن
بقــای مالکیــت موقوفــه بــه نفــع عمــوم مــی شــدند ،بلکــه
در ضمــن ارائــه خدمــات رایــگان بــه افــراد جامعــه بــه طــور
مرتــب و بــه مــرور زمــان خــود را حفاظــت و مرمــت کــرده
و در نهایــت آبــاد ،پابرجــا و اســتوار باقــی مانــده انــد .کارآیی
نهــاد وقــف موجــب حضــور موقوفــات متنــوع و عدیــده
ای در جامعــه اســامی گردیــد .همــان گونــه کــه امــروز
اکثــر بناهــای عمومــی در بافــت هــای فرهنگــی و تاریخــی
مجتمــع هــای زیســتی مــا وقفــی هســتند.
روح اهلل کیان
عضو شورای اسالمی شهر کرج
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روزنامه الکترونیکی مدیریت شهری کرج
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و شورای اسالمی کرج

شاهمحمدی مطرح کرد:

نهضت آسفالت محور
فعالیت های عمرانی منطقه
 5شهرداری کرج  /پخش بیش
از  3هزار تن آسفالت
مدیــر منطقــه  5شــهردای
کــرج از پخــش بیــش از
ســه هــزار و  900تــن
آســفالت بــا اعتبــاری بالــغ
بــر شــش میلیــارد و 600
میلیــون ریــال بــه منظــور
لکــه گیــری و رو کــش
آســفالت معابــر در ســطح
منطقــه طــی مــاه گذشــته
خبــرداد.
مرتضــی شــاه محمــدی در گفتگــو بــا خبرنــگار پایگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج ،گفــت :محــور برنامــه
هــای مدیریــت شــهری در ســال جــاری اجرایــی
شــدن طــرح نهضــت آســفالت در کــرج اســت کــه در
ایــن راســتا مقــرر شــد تمامــی معابــر ســطح منطقــه
بــا لکــه گیــری و روکــش آســفالت مــورد ترمیــم و
بهســازی قــرار گیــرد.
شــاه محمــدی اظهــار داشــت :عملیــات روکــش
و اجــرای آســفالت کلیــه معابــر یکــی از اولویــت
هــای مــورد نیــاز شــهری بــرای تامیــن رفــاه حــال
شــهروندان اســت کــه در همیــن راســتا آســفالت
خیابــان هــای ســطح منطقــه بــا شــتاب در حــال
اجــرا ســت.
مدیــر منطقــه  5شــهرداری کــرج گفــت :آســفالت
مناســب معابــر و خیابــان هــای شــهر یکــی از
خواســته هــای بــه حــق شــهروندان از شــهرداری
اســت و یکــی از مهمتریــن ویژگــی هــای یــک شــهر
زیبــا ،وضعیــت آســفالت خیابــان هــا و معابــر شــهری
اســت کــه تاثیــر زیــادی بــر منظــر شــهر از نــگاه
هــر رهگــذر دارد.
وی افــزود :ایــن منطقــه اولویــت خــود را برمبنــای
زیبــا ســازی شــهر ،توســعه فضــای ســبز ،مهیــا
نمــودن بســترهای مناســب بــه جهــت رفــاه حــال
شــهروندان قــرار داده و بــا ایــن نگــرش بــا جدیــت
تمــام طــرح نهضــت آســفالت را در خیابــان هــای
ســطح منطقــه بــا هــدف جلــب رضایــت شــهروندان
ادامــه مــی دهــد.
شــاه محمــدی تصریــح کــرد :عملیــات لکــه گیــری
و روکــش آســفالت در معابــر ایــن منطقــه طــی
مــاه گذشــته بــا صــرف بیــش از ســه هــزار و 900
تــن آســفالت انجــام شــده اســت کــه ایــن طــرح
در ســطح منطقــه تــا مرتفــع شــدن مشــکالت و
ســاماندهی معابــر بــه صــورت مطلــوب ادامــه خواهــد
داشــت.
وی خاطــر نشــان کــرد :در ایــن راســتا بلوارهــای
گلــزار شــرقی ،هوشــیار (شــهرک اســتادان)،
ســرداران ،مصطفــی خمینــی و مــدارس معلــم،
خدیجــه و میــر حبیبــی بــا اجــرای عملیــات لکــه
گیــری آســفالت و همچنیــن بلوارهــای هوشــیار،
الغدیــر (خیابــان تاجــداری) ،حــدادی (خیابــان ترابی
و جنیــدی) و خیابــان فروردیــن بــا اجــرای عملیــات
تــراش و روکــش آســفالت ســاماندهی شــدند.
مرتضــی شــاه محمــدی در پایــان نامناســب بــودن
آســفالت معابــر ســطح شــهر را یکــی از مشــکالت
شــهری بــر شــمرد و بیــان داشــت :شــهرداری بــا
جدیّــت مســئولین اجرایــی و همــت ویــژه مجموعــه
عمرانــی ،بــا اقدامــی بــی ســابقه براســاس طــرح
نهضــت آســفالت بــا حمایــت اعضــای محترم شــورای
اســامی شــهر کــه همــواره مشــ ّوق فعالیــت هــای
حــوزه عمــران شــهری بــوده انــد ،خواهــد توانســت
خدمــات شایســته ای را بــه شــهر و شــهروندان ارائــه
کنــد.

صدیق:

اریان کوچک

لحاظ کردن سلیقه های شهروندی در چیدمان مبلمان شهری کرج/پاسخ به نیازهای بصری
عضــو شــورای اســامی شــهر کرج
ضمــن اعــام رضایــت از عملکــرد
ســازمان زیباســازی شــهرداری
ایــن کالنشــهر ،تاکیــد کــرد کــه
موضــوع «ارتقــاء ســیما و منظــر
شــهری» مبحــث بســیار مهمــی
اســت کــه تمــام اقشــار و صنــوف
جامعــه بایســتی بــرای تحقــق
آن آســتین همــت بــاال بزننــد و
میــدان را خالــی را نگذارنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج،
ســازمان زیباســازی شــهرداری
کالنشــهر کــرج بــا هــدف حــذف
ناهنجــاری هــای بصــری از ســطح
شــهر و ســاماندهی تابلوهــای
معــرف صنــوف نشســت مشــترکی
را بــا مدیــران و اعضــای هیئــت
مدیــره اتــاق اصنــاف البــرز و
مجمــع امــور صنفــی شهرســتان
کــرج برگــزار کــرد و طــی آن بــه
بررســی راهکارهــای موجــود بــه
منظــور ارتقــاء ســطح همــکاری
هــای دو جانبــه و حرکــت بــه
ســمت داشــتن شــهری زیبــا و
اخالقمــدار پرداخــت.
حســین عطایــی مدیرعامــل
ســازمان زیباســازی شــهرداری
کــرج طــی ســخنانی در ایــن
نشســت ضمــن تقدیــر و تشــکر از
تعامــل ســازنده اصنــاف و اتحادیــه
هــای صنفــی بــا ایــن ســازمان،
اظهــار داشــت :انتظــار مجموعــه
مدیریــت شــهری کــرج از فعــاالن
اقتصــادی در حــوزه هــای اصنــاف
و مشــاغل ایــن اســت کــه بــدون
دریافــت مجوزهــای قانونــی
نســبت بــه طراحــی و نصــب
تابلوهــای تبلیغاتــی اقــدام نکننــد
و همچنیــن در انتخــاب رنــگ،
ابعــاد و جنــس ســازه نیــز مقــررات
موجــود را مــد نظــر قــرار دهنــد
تــا شــاهد کاهــش و بــه مــرور
حــذف ناهنجــاری بصــری از چهره
شــهرمان باشــیم.
حمیــد کریمــی رئیــس اتــاق
اصنــاف اســتان البــرز نیــز بــا

بیــان اینکــه بنــای اتحادیــه هــای
صنفــی تعامــل ســازنده و دو
طرفــه بــا شــهرداری کــرج اســت و
حــدود  80هــزار واحــد صنفــی در
رســته هــا و مشــاغل گوناگــون بــه
ســاکنین ایــن کالنشــهر خدمــت
رســانی مــی کننــد ،گفــت :بــا
ســاماندهی تابلوهــای معــرف
صنــوف چهــره شــهر بــه ســطح
قابــل قبولــی از ثبــات بصــری مــی
رســد و ایــن مهــم رونــق اقتصــادی
را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت؛
چــرا کــه شــهروندان در شــهری
بــا «آرامــش باطنــی» و «زیبایــی
ظاهــری» از انگیــزه بیشــتری
بــرای حضــور در خیابانهــا و مراکــز
خریــد برخــوردار خواهنــد بــود و
بــا اشــتیاق بیشــتری از خدمــات
واحدهــای صنفــی اســتفاده مــی
کننــد.
مقابلــه بــا آلودگــی بصــری شــهر
بــه انــدازه مقابلــه بــا ترافیــک و
آلودگــی هــوا اهمیــت دارد
عضــو شــورای اســامی شــهر
کــرج کــه ارتبــاط خوبــی بــا بدنــه
اتحادیــه هــای صنفــی و همچنیــن
جامعــه دانشــگاهی دارد نیــز
دیگــر ســخنران ایــن جلســه بــود؛
میرابراهیــم صدیــق بــا بیــان اینکه
مقابلــه بــا آلودگــی بصــری شــهر
بــه انــدازه مقابلــه بــا ترافیــک و
آلودگــی هــوا اهمیــت دارد ،بیــان
داشــت :در شــهری کــه احســاس
ناامنــی در شــهروندان ایجــاد کنــد،
قوانیــن بــه خوبــی پیــاده ســازی
نمــی شــوند و شــاهد تشــدید
هــرج و مــرج و بــی قانونــی
خواهیــم بــود.
معــاون دانشــگاه آزاد اســامی کرج
بــا تاکیــد بــر اینکــه حــدود 80
هــزار واحــد صنفــی در شــهرمان
فعالیــت دارنــد و بــه تعــداد هــر
یــک از آنهــا یــک «تابلــو معرفــی
صنــف» نصــب شــده اســت ،خاطر
نشــان کــرد :در واقــع آنچــه در
نــگاه نخســت نظــر عابریــن پیــاده
و شــهروندان را بــه خــود جلــب

فیروزبخت خبر داد:

پایانه های شهرداری
کرج به خط E1
سراسری مجهز
می شوند
مدیرعامــل ســازمان پایانــه هــای بــار و مســافر
شــهرداری کــرج از تجهیــز پایانــه هــای ایــن
کالنشــهر بــه خــط  E1سراســری خبــر داد و
گفــت :پایانــه هــای مســافر بــری بیــن شــهری
بــه خــط تلفــن ســه رقمــی موســوم بــه ای وان
مجهــز خواهنــد شــد .
مهــرداد فیروزبخــت در گفتگــو بــا پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج بــا اعــام ایــن
خبــر و بــا اشــاره بــه جلســه اتحادیــه پایانــه
هــای مســافربری کشــور در ایــن خصــوص

مــی کنــد ،تابلوهــای تبلیغاتــی
نصــب شــده بــر ســر د ِر مغــازه هــا
و فروشــگاه هــا مــی باشــد و اگــر
آنهــا بــه لحــاظ ابعــاد ،رنــگ و
جنــس ســازه ناهمگــون و پریشــان
ـاس خوبی
باشــند ،بــی شــک احسـ ِ
در رهگــذران ایجــاد نمــی کننــد و
شــاهد تولیــد ناهنجــاری بصــری
خواهیــم بــود.
صدیــق در ادامــه از شــهر بــه
عنــوان موجــودی زنــده و پویــا
یــاد کــرد کــه بــه تمــام اقشــار و
اصنــاف جامعــه تعلــق دارد و بــی
شــک شــهر بــه لحــاظ «ســیما و
منظــر شــهری» بــه اســتانداردها
نزدیــک نمــی شــود ،مگــر اینکــه
چنیــن اراده ای در فــرد فــرد
اعضــای جامعــه شــکل بگیــرد
کــه در ایــن میــان اتحادیــه هــای
صنفــی بــه لحــاظ گســتردگی و
جمعیــت زیــاد از اهمیــت باالیــی
برخــوردار هســتند و چنانچــه هــر
فــرد بــه دنبــال بهــره بــرداری
شــخصی از چهــره شــهر باشــد و
منافــع عمومــی را مــد نظــر قــرار
ندهــد ،دیــر زمانــی نخواهــد بــود
کــه نفــس هــای شــهرمان بــه
شــماره خواهــد اُفتــاد.
ایــن مســئول شــهری و چهــره
اقتصــادی و دانشــگاهی در عیــن
حــال تاکیــد کــرد کــه مدیریــت
شــهری کــرج نیــز بایــد رفتــار
مناســب و تــوام بــا احترامــی بــا
مســئوالن اتحادیــه هــای صنفــی
داشــته باشــد؛ چــرا کــه بازاریــان
و اصنــاف از بــدو انقــاب اســامی
تاکنــون و در روزهــای ســخت
و دشــوار یــاور امــام و رهبــری
بــوده انــد و هــزاران شــهید را
تقدیــم میهــن اســامی نمــوده اند
و همچنیــن در شــرایط کنونــی و
متاثــر از فضــای اقتصــادی کشــور،
روزهــای دشــواری را پشــت ســر
مــی گذارنــد کــه در صــورت عــدم
تعامــل ســازنده بــا ایشــان ،بــی
شــک وضعیــت اشــتغالزایی و
معیشــتی مــردم بیــش از پیــش

عنــوان کــرد :در ایــن جلســه بــه منظــور
خدمــات رســانی بهینــه در حــوزه مســافر و
بــار بــه شــهروندان ،تهیــه خــط تلفــن  3رقمــی
موســوم به ای وان در کالنشــهر های کشــور در
دســتور کار اتحادیــه قــرار گرفــت و موضــوع در
حــال پیگیــری اســت.
ایــن مســئول از وجــود زیرســاختهای مناســب
ســخت افــزاری ایــن طــرح در ســازمان پایانــه
هــای مســافر و بارکالنشــهر کــرج خبــرداد و
افــزود :ســازمان در ســالهای گذشــته نســبت بــه
راه انــدازی ســامانه  34103در راســتای خدمات
بهتــر و بهینــه بــه شــهروندان اقــدام و پیــش
نیازهــای الزم وجــود دارد و کالنشــهر کــرج در
ایــن موضــوع یــک گام از ســایر کالنشــهر هــا
جلوتــر بــوده و بالطبــع راه انــدازی ایــن ســامانه
بــا تغییــرات انــدک امــکان پذیــر خواهــد شــد.
مدیرعامــل ســازمان پایانــه هــای بــار و مســافر
شــهرداری کــرج اضافــه کــرد :درصــورت
تحقــق ایــن ســامانه کلیــه شــهروندان

بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه
خواهــد شــد.
ســازمان زیباســازی در مسیر
شــهروند محــوری بــه حرکت
ادامــه مــی دهد
ایــن مســئول ارشــد شــهری بــا
اعــام رضایــت از عملکرد ســازمان
زیباســازی شــهرداری کــرج بــه
لحــاظ رشــد شــاخص هــای کمــی
و کیفــی و نگــرش تخصصــی و
علمــی بــه مبحــث مهــم ارتقــاء
ســیما و منظــر شــهری ،گفــت :از
بــدو حضــور بــرادر ارزشــی آقــای
حســین عطایــی در مجموعــه،
ســازمان زیباســازی بیــش از پیــش
بــه ســمت شــهروند محــوری در
حــال حرکــت اســت و شــاهدیم
کــه ایــن ســازمان پــای صحبــت
هــا و درد دل مــردم مــی نشــیند
و ســپس در خصــوص موضوعــات
مهــم تصمیــم گیــری مــی کنــد.
یــادآور مــی شــود در ایــن
نشســت مقــرر گردیــد کــه
ســازمان زیباســازی شــهرداری
کــرج در راســتای کالن نگــری
و کاهــش بروکراســی اداری و
تکریــم حقیقــی واحدهــای صنفــی
فعــال در ایــن کالنشــهر ،مکاتبــات
خــود را بــا اتحادیــه هــای صنفــی،
مجمــع امــور صنفــی و اتــاق
اصنــاف برقــرار نمایــد و در ادامــه
قوانیــن و مقــررات تدویــن شــده
از طریــق ایــن نهادهــای باالســری
بــه اتحادیــه هــای صنفــی ابــاغ
گــردد تــا رونــد امــور بــه ســمت
تعامــات ســازنده و دو ســویه
ســوق یابــد.

کالنشــهرها مــی تواننــد بــا یــک شــماره در
سراســر کشــور نســبت بــه دریافــت خدمــات در
زمینــه مســافر و بــار اقــدام نماینــد.
وی در پایــان ســهولت در تهیــه بلیــط ،دریافــت
اطالعــات حرکــت اتوبــوس هــا و دسترســی
آســان بــه مراکــز حمــل بــار را از مزایــای ایــن
طــرح بــر شــمرد و عنــوان کــرد :بــا راه انــدازی
ایــن ســامانه ســفرهای درون شــهری کاهــش
پیــدا کــرده و نحــوه دسترســی بــه خدمــات
ســازمان هــای پایانــه هــا در کوتــاه تریــن زمــان
امکانپذیــر اســت .

رحیمی اعالم کرد:

آماده باش سازمان
خدمات موتوری کرج
در برودت هوا
مدیرعامــل ســازمان خدمــات موتــوری
شــهرداری کــرج از آمــاده بــاش کامــل
ایــن ســازمان در بــرودت هــوا خبــر داد
و گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال
بــارش نــزوالت آســمانی زیــاد اســت،
ماشــین آالت و نیروهــای ســازمان بــه
صــورت آمــاده بــاش هســتند.
علیرضــا رحیمــی در گفتگــو بــا پایــگاه
با تشکیل ستاد استقبال از زمستان:

شهرداری منطقه 6
کرج برای رویارویی با
بارش برف و باران
آماده شد
مدیــر منطقــه  6شــهرداری کــرج
ازآمادگــی کامــل نیروهــای معاونــت
خدمــات شــهری بــرای رویارویــی بــا
بــارش بــرف و بــاران در منطقــه 6
شــهرداری کــرج خبــر داد.
علــی ســلطانی مقــدم در گفتگــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ،اظهــار داشــت :بــا توجــه
بــه نزدیــک شــدن فصــل ســرما ،ســتاد

خبــری مدیریــت شــهری کــرج اظهــار
داشــت :بــا ورود مــوج ســرما و کاهــش
شــدید دمــا  ،کارکنــان ایــن ســازمان
بــه صــورت آمــاده بــاش درآمدنــد.
ایــن مســئول اضافــه کــرد :بــا اشــاره
بــه شــرایط نامســاعد جــوی و بــرودت
غیرمنتظــره هــوا و بــارش اولیــن بــرف
پاییــزی در ارتفاعــات ،کلیــه ماشــین
آالت مرتبــط بــا ســتاد بــرف روبــی و
پرســنل فنــی ایــن ســازمان بــه صــورت
آمــاده بــاش شــبانه روزی قــرار دارنــد و
در تــاش هســتند بــا آمــاده بــکار نگــه
داشــتن ماشــین آالت در صــورت نیــاز
بــه مقابلــه بــا بحــران هــای احتمالــی
بپردازنــد.
اســتقبال از زمســتان در شــهرداری
منطقــه  6بــه منظــور انجــام عملیــات
اجرایــی در طــرح زمســتانی تشــکیل
شــد.
ســلطانی مقــدم هــدف از تشــکیل
ایــن ســتاد را آمادگــی و پیشــگیری در
مواجهــه بــا پیامدهــای ناشــی از بــرف
و بــاران عنــوان کــرد و افــزود :انجــام
هماهنگــی بــرای مدیریــت بحــران و
تســهیل عبــور و مــرور در بارشهــای
زمســتانی از دیگــر اهــداف تشــکیل
ســتاد زمســتانی در شــهرداری منطقــه
 6کــرج اســت.
مدیــر منطقــه  6کــرج بــا بیــان اینکــه
اقدامــات خــود را در قالــب ســه بخــش
آغــاز کردهایــم ،ادامــه داد :اقدامــات
قبــل از بارندگــی ،حیــن بارندگــی و
پــس از بارندگــی شــامل اقداماتــی
هســتند که ســتاد زمســتانی شــهرداری

ایــن مســئول اضافــه کــرد :ســازمان
خدمــات موتــوری بــا اتخــاذ تدابیــر
ویــژه و تمهیــدات الزم از جملــه
تشــکیل تیــم هــای بــرف روبــی ،رفــع
کمبودهــای ابــزاری و همچنیــن تجهیز
و بــه روز آوری خودروهــای امــدادی،
آمادگــی مقابلــه بــا بحــران هــای
احتمالــی زمســتانی را دارد.
مدیــر عامــل ســازمان خدمــات
موتــوری بــا تشــریح موقعیــت
جغرافیایــی شهرســتان کــرج همچنیــن
شــرایط خــاص آب و هوایــی و وســعت
جغرافیایــی افــزود :تعــداد  17دســتگاه
لــودر 55 ،دســتگاه کامیــون 23 ،عــدد
بابکــت 15 ،دســتگاه گریدر 9 ،دســتگاه
منطقــه  6اجرایــی میکنــد.
ایــن مســئول گفــت :در ایــن زمینــه
معابــری کــه بــا بــارش بــاران احتمــال
بــروز مشــکالتی در آنهــا وجــود دارد،
شناســایی شــده و انجــام اقدامــات الزم
در زمینــه پیشــگیری از مشــکالت در
زمــان بارندگــی نیــز از دیگــر اقدامــات
ایــن ســتاد مــی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه ،محــل بارگــذاری
بیلچــه ،نمــک ،مخــزن ذخیــره نمــک
و  ...در معابــر ،کوچــه هــا و خیابــان
هــای ســطح منطقــه پیــش بینی شــده
اســت ،افــزود :در ایــن خصــوص نیــروی
انســانی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
مباحثــی کــه بــه آن توجــه شــده اســت
نیــز مــورد آمــوزش و توجیــه قــرار
گرفتهانــد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه کوهســتانی
بــودن منطقــه باغســتان غربــی اظهــار

کوچک

نمــک پــاش و  11دســتگاه لجــن کــش
بــه صــورت آمــاده در موتورپــول هــای
مناطــق 12گانــه مســتقر تــا در صــورت
نیــاز و اعــام معاونــت خدمــات شــهری
شــهرداری کــرج بــه انجــام وظیفــه
بپردازنــد.
داشــت :اکثــر معابــر در ایــن ناحیــه در
سراشــیبی نیمهتنــد قــرار گرفتهانــد و
همیــن امــر در فصــل زمســتان تــردد
در ایــن مســیرها بــرای شــهروندان بــا
خــودرو حتــی پیــاده را بســیار مشــکل
مــی کنــد بــه همیــن دلیــل ســعی
داریــم در فصــل زمســتان بــه ایــن نقاط
مهــم و حســاس شــهر خدماترســانی
ویــژه صــورت گیــرد تــا شــهروندان در
آســایش بیشــتری باشــند.
ســلطانی مقــدم بــا اشــاره بــه آمادگــی
کامــل حــوزه خدمــات شــهری در زمان
بــارش بــرف و بــاران گفــت :بــا در نظــر
گرفتــن ایــن موضــوع طــی مــاه اخیــر
بــا اکیــپ هــای مخصــوص اقــدام بــه
الیروبــی کانــال خیابان شــهید بهشــتی
نمــوده ایــم و همچنیــن تمــام جــوی
هــای مناطــق شناســایی شــده واز
لحــاظ بــروز آبگرفتگــی پــاک ســازی

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

شــده انــد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه آمادگــی
صــد درصــدی بــرای بــارش بــرف داریم
اظهــار کــرد :هرچقــدر بــه فصــل بــارش
بــرف نزدیــک مــی شــویم آمادگــی مان
بــه وضعیــت مطلــوب تــری مــی رســد
ضمــن اینکــه پاکســازی جویهــای
آب بــرای جلوگیــری از انســداد ورود
آب بــه خیابانهــا نیــز همچنــان انجــام
خواهــد شــد.

تخلفات ترافیکی زیرنظر دوربین های شهر کرج /افزایش  20دوربین نظارتی تا پایان امسال

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک
شــهرداری کــرج بــا بیــان اینکــه اکنــون
وضعيــت ترافيــک و تــردد خودروهــا در
ســطح شــهر بــا  110دوربیــن نظارتــی

به منظور ارتقاء کیفی سیما و
منظر شهری؛

ناظران ویژه زیبا
سازی برای مناطق 12
گانه کرج تعیین شدند
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی
شــهرداری کــرج از تعییــن ناظــران
ویــژه زیبــا ســازی بــرای مناطــق 12
گانــه کــرج خبــر داد و افــزود :ایــن
مهــم بــا هــدف ارتقــاء کیفــی ســیما

تحــت کنتــرل اســت افــزود :ایــن
دســتگاه آمادگــی آنــرا دارد کــه طــرح
«ال .ای .زد» یــا یــا خــودرو خــوان را
نیــز در ایــران کوچــک بــه اجــرا درآورد.
احمــد افضلــی در گفتگــو بــا خبرنــگار
پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری کــرج
ایــن مطلــب را عنــوان کــرد و گفــت:
شــهرداری کــرج آمادگــی ایــن امــر را
دارد کــه توســط معاونــت حمــل و نقــل
و ترافیــک ایــن دســتگاه پــس از اجــرای
طــرح ترافیکــی زوج و فــرد ،طــرح «ال.
ای .زد» را در نیــز در ســطح شــهر
اجرایــی کنــد.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک
شــهرداری کــرج بــا بیــان اینکــه
یکــی از مهمتریــن معضــات امــروز

اســتان البــرز بــه ویــژه کالنشــهر
کــرج ترافیــک اســت اظهــار داشــت:
ایــن دســتگاه بــرای مرتفــع ســاختن
معضــل مذکــور مــی توانــد بیــن 15
تــا  20میلیــارد تومــان هزینــه را صــرف
اجــرای طــرح "ال ای زد" یــا خــودرو
خــوان جهــت ثبــت تخلفــات و نظــارت
بــر تــردد خــودرو هــا نمایــد.
افضلــی ادامــه داد :در حــال حاضــر 80
دوربیــن پــاک خــوان و  30دوربیــن
نظارتــی در ســطح شــهر نصــب شــده
اســت و طبــق برنامــه ریــزی هــای
صــورت گرفتــه تــا پایــان ســال جــاری،
 20دوربیــن نظارتــی دیگــر نیــز در
معابــر اصلــی و فرعــی مناطــق 12گانــه
شــهرداری کــرج جــا نمایــی مــی شــود.

ایــن مســئول گفــت :معاونــت حمــل
و نقــل و ترافیــک شــهرداری کــرج
موفــق شــده اســت تــا در  200محــور
ایــن کالنشــهر دوربیــن هــای نظارتــی و
ثبــت تخلــف را نصــب کنــد و دوربیــن
هــای مذکــور را از طریــق  100کیلومتر
فیبــر نــوری بــه هــم متصــل نمایــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :اجــرای طــرح
"ال ای زد" بــا توجــه بــه تــردد همزمــان
 250هــزار خــودرو در ســطح شــهر
کمــک فراوانــی بــه کاهــش ترافیــک
کــرج مــی کنــد و بایــد بــا همــکاری
دســتگاههای ذیربــط زیرســاخت هــای
الزم آن فــرام شــود؛ اجــرای ایــن طــرح
نیــز در اختیــار اســتانداری البــرز مــی
باشــد.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک
شــهرداری کــرج در پایــان یــادآور شــد:
شــهرداری ایــن کالنشــهر بــه دنبــال آن
اســت تــا بــا توجــه بــه حجــم بــاال و
افزایــش ســطح تــردد خودروهــا در
ســطح شــهر طــرح هــای نظــارت
هوشــمند ترافیکــی را در ایــران کوچــک
اجرایــی کنــد و بــه ایــن وســیله از
نیروهــای انســانی در ایــن زمینــه کــم
کــرده و بــا اســتفاده از دســتگاههای
هوشــمند مســیر توســعه طرحهــای
ترافیکــی شــهر را ارتقــا بخشــد؛ ایــن
مهــم زمانــی محقــق مــی شــود کــه
زیرســاخت هــای الزم فراهــم آیــد و
همــکاری ســایر نهادهــای شــهری و
اســتانی را نیــز مــی طلبــد.

و منظــر شــهری اجرایــی شــده اســت.
حســین عطایــی در گفتگــو بــا پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج ایــن
مطلــب را اعــام کــرد و گفــت :توجــه
بــه کیفیــت محیــط شــهری از وظایــف
مهمــی اســت کــه ســازمان زیباســازی
نســب بــه آن اهتمــام ویــژه ای دارد
چــرا کــه ایــن مهــم نقــش بســزایی
در روحیــه شــهروندان ایفــا مــی کنــد،
بــر همیــن اســاس نظــارت بــر مبلمــان
شــهری در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه
تعییــن ناظــران ویــژه در مناطــق 12
گانــه جهــت نظــارت بــر حفــظ فضاهای
شــهری اقدامــی کارســاز جهــت بهبــود
کیفیــت محیــط زندگــی شــهروندان بــه

شــمار مــی رود ،اظهــار داشــت :عــاوه
بــر حفاظــت از مبلمــان شــهری احیــاء
فضاهــای مرتبــط بــا ســیما و منظــر
شــهری و ســاماندهی آنهــا نیــز بــه نحــو
مطلوبــی صــورت مــی گیــرد کــه ایــن
امــر ســازمان زیباســازی را در اجــرای
بهتــر وظایــف یــاری خواهــد کــرد.
وی در تشــریح وظایــف ناظــران تعییــن
شــده در مناطــق  12گانــه عنــوان
کــرد :ســازمان زیباســازی طــرح بازدیــد
هفتگــی کارشناســان و ناظــران مناطــق
را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی
شــهرداری کــرج بــا بیــان اینکــه
نظــارت بــه صــورت هفتگــی نقــش
موثــری در مقابلــه بــا ســودجویان و
افــرادی کــه دســت بــه تخریــب امــوال

عمومــی مــی زننــد دارد ،گفــت :توجــه
بــه ایــن مهــم از دیگــر اهــداف ســازمان
زیباســازی جهــت تعییــن ناظــر در
مناطــق بــه شــمار مــی رود.
عطایــی ضمــن تاکیــد بــر اجرایــی
شــدن گــزارش هــای ناظریــن در
خصــوص نازیبایــی هــا ،خواســتار
تعامــل میــان مســئوالن زیباســازی
مناطــق بــا ســازمان زیباســازی شــد
و افــزود :تعامــل نقــش موثــری در
ســرعت بخشــیدن بــه عملیــات
زیباســازی شــهری دارد.
ایــن مســئول در پایــان اظهــار داشــت:
امیــد اســت بــا جدیــت هرچــه
بیشــتر عوامــل مربوطــه در مناطــق و
هماهنگــی ،تعامــل و پیگیــری مســتمر
ناظریــن و عوامــل منطقــه ،شــرایط

مطلــوب و تاثیــر گــذار راجایگزیــن
عارضــه هــا و نازیبایــی هــای ســطح
شــهر کنیــم.

