ایران

کوچک

اریان

ترکاشوند:

بی اطالعی مردم از
حقوق شهروندی به فراگیری
تخلفات اداری دامن می زند
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رضاپور:

حمل و نقل عمومی
کارآمد یکی از عوامل
تحقق توسعه پایدار است
صفحه 2
غالمرضایی:

کیانمهر به لحاظ امکانات
و سرانه های خدماتی باید
زیر و رو شود
صفحه 2
ترکاشوند:

بی اطالعی مردم از
حقوق شهروندی به
فراگیری تخلفات اداری
دامن می زند
شــهردار کالنشــهر کــرج بــا تشــکر از دولــت
یازدهــم در زمینــه تهیــه و انتشــار منشــور حقــوق
شــهروندی ،اظهــار داشــت :بــی اطالعــی مــردم از
مبانــی حقــوق شــهروندی بــه فراگیــری تخلفــات
اداری منجــر شــده و ظلــم هــای دیگــری را نیــز در
حــق ایشــان روا داشــته اســت.
علــی ترکاشــوند در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه
خبــری مدیریت شــهری کــرج ادامه داد :متاســفانه
واژه حقــوق شــهروندی آنطــور کــه باید و شــاید در
ایــران نهادینــه نشــده اســت و بســیاری از اقشــار
جامعــه هنــوز بــه حقــوق مدنــی و اجتماعــی خــود

صفحه2

شریفی:

در راستای بازدید دوره ای از سطح مناطق  12گانه؛

جداسازی فردیس از کرج ظلمی
بزرگ و خیانت به مردم است/
نباید با منافع مردم بازی کنیم
صفحه3
واقــف نیســتند و ایــن مهــم فضــا را بــرای ســوء
اســتفاده برخــی ســودجویان فراهــم آورده اســت.
حقــوق شــهروندی بــه مثابــه چتــری اســت کــه بــا
قــدم زدن زیــر آن مــی تــوان بــه آرامــش دســت
یافــت و از تیــررس بســیاری تهدیدهــا و مشــکالت
در امــان بــود.
وی اضافــه کــرد :همانطــور کــه شــاهد بودیــم
دولــت طــی روزهــای گذشــته از منشــور حقــوق
شــهروندی رونمایــی کــرد و آن را در اختیــار
همــگان قــرار داد تــا شــهروندان و اتبــاع ایرانــی
بداننــد کــه از چــه حقوقــی برخــوردار هســتند
و حــدود و ثغــور آنهــا در موضوعــات مختلــف
اجتماعــی ،فرهنگــی ،امنیتــی و اخالقــی چیســت و
همچنیــن خــط قرمزهایــی را نیــز بــرای نهادهــای
مختلــف ترســیم کــرد تــا بــه منظــور تامیــن
آرامــش و امنیــت روانــی شــهروندان ،حــق نزدیــک
شــدن بــه آنهــا را نداشــته باشــند.
ایــن مســئول ارشــد شــهری در بخــش دیگــری
از ســخنانش بیــان داشــت :حقــوق شــهروندی کــه
از آمــوزه هــای دینــی ،اخالقــی و اصــول قانــون
اساســی کشــورمان اســتخراج گردیــده اســت ،بــه
انســانها حــق حیــات آزادانــه در چارچــوب هــای

اقدامات اجرایی جهت
بهسازی سیما و منظر شهری
منطقه  2کرج بررسی شد
صفحه 4

مشــروع عطــاء مــی کنــد و همچنیــن دیگــران اعم
از شــخصیت هــای حقوقــی و حقیقــی را از نزدیــک
شــدن بــه حریــم هــای خصوصــی افــراد نهــی مــی
کنــد و همچنیــن بــه افــراد مــی آمــوزد کــه در
شــرایط هــای مختلــف دارای چــه حقــوق مســلمی
هســتند.
ترکاشــوند بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهرداری هــا
نیــز بایــد در عملیاتــی کــردن منشــور حقــوق
شــهروندی مســاعدت الزم را داشــته باشــند و
بــه حمایــت از اقدامــات دولــت محتــرم بپردازنــد،
اظهــار داشــت :در صورتــی کــه حقــوق شــهروندی
در بســتر مناســب فرهنگــی پیــاده ســازی شــود،
بســیاری از موضوعاتــی کــه اکنــون همچــون
بُغضــی گلــوی مــردم را مــی فشــارد (اعــم از فســاد
اداری و عــدم رســیدگی بــه مشــکالت مــردم در
نهادهــای مختلــف) ریشــه کــن خواهنــد شــد
و شــهروندان بــا اطمینــان و آســودگی خاطــر
بیشــتری بــه فعالیــت در جامعــه مــی پردازنــد.
شــهردار کالنشــهر کــرج در بخــش پایانــی
ســخنانش بــا بیــان اینکــه اجــرای منشــور
«حقــوق شــهروندی» بــه بهبــود فضــای اقتصــادی
و فرهنگــی جامعــه کمــک شــایانی مــی کنــد و

دادگو:

جدایی فردیس از کرج خارج
از گردونه کارشناسی است /
منافع مردم گوشت قربانی
نیست!
جدایــی فردیــس از
کــرج خــارج از گردونــه
کارشناســی اســت و در
ایــن ارتبــاط بایــد بــه
برخــی عزیــزان متذکــر
شــد کــه منافــع و
مصالــح مــردم گوشــت قربانــی نیســت کــه بر
ســر تقســیم آن اختالفاتــی ایجــاد شــود.
پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری کــرج :رئیس
شــورای اســامی کالنشــهر کــرج در گفتگــو
بــا خبرنــگار مــا بــا بیــان مطلــب فــوق اظهــار
داشــت :در آســتانه انتخابــات پنجمیــن دوره
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا شــاهد
بــاال گرفتــن اختــاف نظرهــا بــر ســر جدایــی
مدیریــت شــهری فردیــس از کــرج بــا توجــه
بــه ارتقــای ایــن منطقــه بــه شهرســتان مــی
باشــیم و امیــدوارم کــه بــا ورود نهادهــای ملی
و نظارتــی ،بهتریــن تصمیــم در ایــن خصوص
اتخــاذ شــود تــا منافــع و مصالــح مــردم
پایمــال نشــود.

همین صفحه

کیان:

افزایش سطح خدمات
رسانی در منطقه  1کرج با
اجرای پروژه های عمرانی
صفحه4

همچنیــن مشــارکت عمومــی و فضــای وحــدت و
همدلــی فــی مابیــن مــردم و مســئوالن را ارتقــاء
مــی بخشــد ،گفــت :ایــران اســامی بــا توجــه
بــه حاکمیــت دینــی و قرآنــی کــه بــر آن حاکــم
اســت ،در بحــث توجــه بــه هویــت و کرامــت
انســانها پیشــتاز اســت و موضوعاتــی همچــون
منشــور حقــوق شــهروندی نیــز در راســتای تبیین
هرچــه بهتــر حقــوق انســانی شــهروندان صــورت
مــی پذیــرد.

اریان کوچک
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دادگو:

جدایی فردیس از کرج خارج از گردونه کارشناسی است  /منافع مردم گوشت قربانی نیست!

جدایــی فردیــس از کــرج خــارج از
گردونــه کارشناســی اســت و در این
ارتبــاط بایــد بــه برخــی عزیــزان
متذکــر شــد کــه منافــع و مصالــح
مــردم گوشــت قربانــی نیســت کــه
بــر ســر تقســیم آن اختالفاتــی
ایجــاد شــود.
پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری
کــرج :رئیــس شــورای اســامی
کالنشــهر کــرج در گفتگــو بــا
خبرنــگار مــا بــا بیــان مطلــب
فــوق اظهــار داشــت :در آســتانه
انتخابــات پنجمیــن دوره شــوراهای

اســامی شــهر و روســتا شــاهد بــاال
گرفتــن اختــاف نظرهــا بــر ســر
جدایــی مدیریــت شــهری فردیــس
از کــرج بــا توجــه بــه ارتقــای ایــن
منطقــه بــه شهرســتان مــی باشــیم
و امیــدوارم کــه بــا ورود نهادهــای
ملــی و نظارتــی ،بهتریــن تصمیــم
در ایــن خصــوص اتخــاذ شــود تــا
منافــع و مصالــح مــردم پایمــال
نشــود.
محمــود دادگــو اضافــه کــرد :بــه
بــاور کارشناســان ،مصلحــت ایجــاب
مــی کنــد کــه مدیریــت شــهری
کــرج و فردیــس یکپارچگــی خــود
را حفــظ کننــد و شــاهد تــداوم
فعالیــت هــای مناطــق  3و 10
شــهرداری ایــن کالنشــهر باشــیم؛
چــرا کــه شهرســتان فردیــس
در شــرایط کنونــی از اســتعداد و
درآمدزایــی الزم بــه منظــور تامیــن
هزینــه هــای جــاری و همچنیــن
تعریــف و اجــرای پــروژه هــای
عمرانــی و خدماتــی برخــوردار
نیســت و ایــن مهــم مــردم را بــه

زحمــت مــی انــدازد.
برخــی فریــا ِد جدایــی فردیــس از
کــرج را ســر داده انــد
وی ادامــه داد :طــی ســالهای
اخیــر عــده ای شــایعه پراکــن بــا
اهــداف ســوء ایــن بــاور را در افــکار
عمومــی ایجــاد کــرده انــد کــه
شــهرداری کــرج در حــق ســاکنین
منطقــه فردیــس ظلــم مــی کنــد و
درآمدهــای حاصلــه از مناطــق  3و
 10را صــرف تکمیــل پــروژه هــای
عمرانــی در ســایر مناطــق کــرج می
نمایــد حــال آنکــه ایــن طور نیســت
ـان بهــره
و امــروز شــاهدیم کــه زمـ ِ
بــرداری از شــایعاتِ مــورد اشــاره فرا
رســیده (!) و برخــی فریــا ِد جدایــی
فردیــس از کــرج را ســر داده انــد.
رئیــس پارلمــان شــهری کــرج بــا
اشــاره بــه تشــکیل فرمانــداری
ری در ســالهای گذشــته ،اذعــان
داشــت :همانطــور کــه اســتحضار
داریــد برغــم ارتقــای ســاختار
تشــکیالتی مناطق ری و شــمیرانات
بــه شهرســتان امــا ســاکنین ایــن

مناطــق همچنــان از شــهرداری
تهــران خدمــات دریافــت مــی کنند
و نــه دولــت و نــه دیــوان عدالــت
اداری بــا انتــزاع مدیریــت شــهری
ری از تهــران موافقــت نکردنــد و
تــداوم شــرایط کنونــی را بــه صــاح
مــردم دانســتند کــه بــه حــق ایــن
چنیــن اســت و آثــار مثبتــی را نیــز
بــه همــراه داشــته اســت.
دادگــو تصریــح کــرد :در شــرایطی
کــه شــهرهای همجــوار از جملــه
کمالشــهر و محمدشــهر بــر تبدیــل
شــدن بــه مناطــق شــهری کــرج
اصــرار دارنــد و پــس از چندیــن
دهــه بــه ایــن بــاور رســیده انــد
کــه مناطــق مذکــور از اســتعداد و
ـب
پتانســیل الزم بــرای اداره در قالـ ِ
یــک شــهر مســتقل برخــوردار
نیســتند ،طــرح موضــوع جدایــی
فردیــس از کــرج جــای بســی
تاســف و تامــل اســت و مشــخص
نیســت برخــی ایــن موضوعــات را
بــا چــه اهــداف و اغراضــی مطــرح
مــی کننــد.

رضاپور:

حمل و نقل عمومی کارآمد یکی از عوامل تحقق توسعه پایدار است

قائــم مقــام شــهردار کــرج گفــت:
یکــی از شــاخصه هــای رســیدن
بــه توســعه پایــدار ،گســترش حمل
و نقــل عمومــی کارآمــد در شــهرها
اســت و درحقیقت مســیر پیشــرفت
یــک شــهر و توســعه آنــرا را بــا
نگاهــی بــه ســامانه حمــل و نقــل
همگانــی میتــوان بهتــر رصــد
کــرد.
محمــد رضــا رضاپــور در گفتگــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ایــن مطلــب را
بیــان کــرد و گفــت :امــروزه ،ایجــاد
محدوديتهــاي ترافيكــي در
هســته مركــزي شــهر بــه عنــوان
يكــي از تمهیداتــی اســت كــه
مســئوالن ارشــد شــهري و اســتانی
بــراي مرتفــع ســاختن ترافيــك
اتخــاذ مــی کننــد امــا مهمتريــن

2

موضــوع بــرای رفــع معضــل مذکور،
عــدم اســتفاده از وســائل نقليــه
شــخصي و پرداختــن بــه اســتفاده از
وســائل نقليــه عمومــي اســت کــه با
آمــوزش هــای شــهروندی و ارتقــاء
فرهنــگ حمــل و نقــل عمومــی
محقــق مــی شــود.
قائــم مقــام شــهردار کــرج اظهــار
داشــت :بــا توجــه بــه نظــر
کارشناســان هــر فــردي كــه از
خانــه و يــا محــل كار خــود بــه
جايــي ديگــر بــرود يــك ســفر
شــهري محســوب ميشــود كــه
طبــق آمــار گرفتــه شــده هــر فــرد
بــه طــور ميانگيــن روزانــه ۱.۵
ســفر شــهري انجــام ميدهــد؛
همچنيــن ،ايــن ميــزان ســفر درون
شــهري در روزهــاي عــادي اتفــاق
ميافتــد و ایــام آخــر هفتــه و یــا
مناس ـبهاي ويــژه ايــام ســال رقــم
مذکــور افزایــش چشــمگیری پیــدا
مــی کنــد.
رضاپــور ادامــه داد :اســتفاده از
سیســتم حمــل و نقــل عمومــی از
چنــد جهــت دارای اهمیــت باالیــی
اســت کــه از جملــه آن مــی تــوان
بــه کاهــش هزینــه ســفرهای درون

اسکندری خواستار شد:

ضمانت اجرایی در
مدیریت پسماندها از
سوی دولت افزایش یابد
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند
شــهرداری کــرج بــا اشــاره بــه اینکــه
ســازمان هــای مدیریــت پســماند
در کشــور مظلــوم واقــع شــده انــد و
تخصیــص بودجــه بــرای اقداماتــی کــه

شــهری بــرای شــهروندان ،بهبــود
معضــل ترافیــک و در نهایــت
کاهــش آلودگــی هــوا و حفــظ و
نگهــداری از محیــط زیســت اشــاره
کــرد.
ایــن مســئول اضافــه کــرد :موضــوع
حمــل ونقــل و ترافیــک امــروزه
بــه عنــوان یــک پدیــده سیاســی،
اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی نقش
بســیار مهــم و حساســی در کیفیت و
ســاختار اجتماعــی  -اقتصــادي یــک
جامعــه ایفــا مــی کنــد.
وی گفــت :توجــه بــه توســعه حمــل
و نقــل عمومــی توســط متولیــان
امــر یــک موضــوع مهــم اســت امــا
در همیــن راســتا ،انســان متمــدن
امــروزي نیــز بایــد بدانــد در رونــد
تکامــل شــهرها ،توســعه سیســتم
حمــل ونقــل بــه کجــا مــی رود و
چنانچــه در بکارگیــري و اســتفاده
از اصــول شهرســازي و ترافیــک
کمــی غفلــت کنــد ناگزیــر وضعیت
نســل کنونــی و آینــده را بــا خطرات
بســیاري مواجــه مــی ســازد.
قائــم مقــام شــهردار کــرج خاطــر
نشــان کــرد :مدیریــت شــهری
کــرج بــه ایــن مهــم واقــف اســت

از ایــن ســازمان هــا انتظــار مــی رود
کافــی نیســت ،گفــت :ضمانــت اجرایــی
در مدیریــت پســماندها از ســوی دولــت
تقویــت شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج مجتبــی
اســکندری در نشســت تخصصــی
مدیــران عامــل ســازمان هــای مدیریــت
پســماند کالنشــهرهای کشــور کــه در
کیــش برگــزار شــد ،خواســتار تحقــق
بودجــه مناســب بــه ایــن ســازمان هــا
بــرای اجــرای اقدامــات مطلــوب و ارائــه

کــه زمانــی مــی تــوان اقــدام بــه
حــذف فرهنگــی خودورهــای تــک
سرنشــین در خیابــان هــا کــرد
کــه زیرســاخت هــای حمــل و
نقــل عمومــی بســیار تقویــت شــده
باشــند ،بــه گونــه ای که شــهروندان
بــرای دسترســی بــه مبــدا مــورد
نظــر درگیــر ثانیــه کشــی در
ایســتگاه هــای مرتبــط نشــوند و
بــرای تحقــق ایــن امــر نــاوگان
حمــل و نقــل عمومــی شــهر را از
نظــر کمــی و کیفــی ارتقــاء داده و
ایــن رونــد را همچنــان در اولویــت
کاری خــود خواهــد داشــت.
رضاپــور در پایــان ســخنان خــود
گفــت :انجــام اقداماتــی در زمینــه
افزایــش ظرفیــت سیســتم حمــل
و نقــل و ارتقــاء کارایــی و کیفیــت
زیرســاخت هــای موجــود در ایــن
سیســتم از جملــه فعالیــت هــای
انجــام شــده توســط مدیریــت
شــهری ایــران کوچــک اســت و
طــی چهــار ســال گذشــته شــاهد
عــزم جــدی بــرای توســعه ســخت
افــزاری و نــرم افــزاری حمــل و نقــل
عمومــی در ایــن کالنشــهر بــوده
ایــم.

خدمــات مناســب بــه شــهروندان شــد.
ایــن مســئول اظهــار داشــت :در برنامــه
پنجــم توســعه آمــده اســت کــه در
شــهرهای بــاالی  200هــزار نفــر بایــد
دفــن بــه صفــر برســد ،متاســفانه بــه
دلیــل عــدم بودجــه مناســب ایــن
مهــم در اکثــر شــهرها محقــق نشــده و
ســازمان هــای مدیریت پســماند کشــور
نیازمنــد ضمانــت اجرایــی از ســوی
دولــت مــی باشــند.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن در قانــون
ســال  83ذکــر شــده بــود کــه بایــد تــا

 105هکتار بافت فرسوده در
شهرستان فردیس شناسایی شد
مدیــر منطقــه 3
شــهرداری کــرج،
ســتاد بازآفرینــی
شهرســتان فردیــس
را بــه عنــوان یکــی
از ســتادهای مهــم
شهرســتانی معرفــی
کــرد و افــزود :از
طریــق ایــن ســتاد
 105هکتــار بافــت
فرســوده شناســایی شــده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری کــرج ،مهــدی
فاطمــی در نشســت ســتاد بازآفرینــی و احیاء بافت فرســوده
شهرســتان فردیــس کــه در ســالن اجتماعــات فرمانــداری
ایــن شهرســتان برگــزار شــد ،افــزود 105 :هکتــار بافــت
فرســوده در مناطــق  3و  10بــه تربیــت حــدود  17هکتــار
در منطقــه  3و  41هکتــار در منطقــه  10شــهرداری کــرج
و  45هکتــار در مشــکین دشــت وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رئیــس ســتاد بازآفرینــی فرمانداری
فردیــس و دبیــری ســتاد بــا شــهرداری منطقــه  3کــرج
اســت،اظهار داشــت :بــه منظــور آشــنایی بــا عملکــرد ایــن
ســتاد بــرای روســای ادارات الگوهــا و مــدل هایــی را کــه
بــرای شهرســتان هــای دیگــر اســتان اجــرا و پیشــنهاد
شــده اســت تعریــف شــد تــا بــا ســطح پــروژه هــای اجرایی
بیشــتر آشــنا شــوند.
مدیــر منطقــه  3شــهرداری کــرج گفــت :در ایــن راســتا
چهــار کمیتــه از جملــه کمیتــه توانمندســازی اجتماعــی
و فرهنگــی ،کمیتــه توانمندســازی اقتصــادی و مشــارکت
مردمــی ،گســترش از بافــت هــای نابســامان شــورای تلفیــق
کالبــد و کمیتــه پیشــگیری در ســتاد بازآفرینــی شهرســتان
فردیــس فعــال شــد.
فاطمــی افــزود :در ایــن جلســه کمیتــه هــای فرعــی و
تلفیقــی شــکل گرفــت و احــکام هــا بــرای روســای ادارات
شهرســتان فردیــس صــادر و ارســال مــی شــود تــا هــر
کــدام از ادارات مختلــف بنــا بــر وظایفــی کــه دارنــد تحــت
پوشــش ایــن کمیتــه قــرار مــی گیرنــد.
وی در ادامــه افــزود :هــر کــدام از ایــن ادارات پــروژه هــای
خــود را مشــخص کــرده بــه دبیــر کمیتــه ارســال مــی
کننــد تــا بتوانیــم بودجــه ای را از اســتان بــرای ایــن پــروژه
هــا جــذب کنیــم.
فاطمــی در خصــوص امــاک بــه مزایــده گذاشــته شــده
از ســوی شــهرداری کــرج در فردیــس افــزود :بــه منظــور
تامیــن بودجــه بــرای اجــرای بزرگــراه همــت در دو الیــن
شــمالی و جنوبــی کــه شــاخه جنوبــی آن از فردیــس مــی
گــذرد شــهرداری کــرج اقــدام بــه فــروش زمیــن کــرده
اســت.
وی در ادامــه افــزود 95 :درصــد از ایــن زمیــن هــا در کــرج
و  5درصــد مربــوط بــه  4منطقــه زیــر اتوبــان اســت کــه
شــامل مناطــق  3 ،12، 4و  10مــی باشــد.
وی در ادامــه افــزود :شهرســتان فردیــس زمیــن مرغوبــی
نــدارد کــه ارائــه دهــد بــه همیــن دلیــل زمیــن هایــی کــه
شــهرداری بــه مزایــده گذاشــته چــون زمیــن هــا مشــتری
نداشــته و چندیــن بــار آگهــی فــروش از ســوی شــهرداری
انجــام شــده اســت.

ســال  90تفکیــک از مبــدا پســماندها
در کشــور نهادینــه شــود کــه متاســفانه
ایــن امــر نیــز بــه دلیــل عدم تســهیالت
دولتــی تــا کنــون اجرایــی نشــده اســت.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند
شــهرداری کــرج در ادامــه گفــت :در
کشــور تنهــا مجموعــه ای کــه در
شــهرها و کالنشــهرها فعالیــت مــی کند
شــهرداری هــا و ســازمان هــای مدیریت
پســماند هســتند و دیگــر نهادهــای
مربوطــه بــه وظایــف خــود در قبــال
محیــط زیســت و مــردم عمــل نکــرده

انــد.
اســکندری در پایــان بــا اشــاره بــه
اینکــه بــار مســئولیت شــهرداری هــا
در زمینــه حفاظــت از محیــط زیســت
ســنگین شــده و نیازمند همــکاری دیگر
نهادهــای مربوطــه اســت ،بیــان کــرد:
مشــارکت مــردم نیــز نقــش بســزایی
در تســهیل در امــر خدمــت رســانی
دارد ،ترغیــب شــهروندان بــه مشــارکت
نیازمنــد ارائــه طــرح و اجــرای برنامــه
هــای زمانبنــدی شــده دارد و بایــد در
ایــن زمینــه تمهیداتی اندیشــیده شــود.
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زیباسازی کرج در ماه ربیع
خوش درخشید

ســازمان زیباســازی شــهرداری کــرج بــا اجــرای
اقدامــات مطلــوب در مــاه ربیــع ،خــوش درخشــید.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ،طــی مــاه ربیــع مناســبت هــای
مختلفــی از جملــه هفتــه وحــدت و والدت حضــرت
رســول اکــرم (ص) را شــاهد بودیــم کــه در ایــن
مناســبت هــا چهــره شــهر همــگام بــا مناســبت هــا
رنگیــن مــی شــد.
اکــران بنرهــای تبریــک مــاه ربیــع اولیــن اقدامــی
بــود کــه توســط ســازمان زیباســازی در تمام ســطح
مناطــق  12گانــه بــه صــورت یکســان اجرایــی شــد.
طــی برگــزاری جلســاتی در ســازمان زیباســازی بــا
مســئوالن زیباســازی مناطــق ،تمامــی اقدامــات بــه
صــورت واحــد و مناســب بــا موقعیــت و مبلمــان
شــهری هــر منطقــه انجــام شــد.
در هفتــه وحــدت نیــز شــاهد اکــران بنرهایــی بــا
موضــوع ایــن هفتــه در تمــام ســطح شــهر بودیــم
کــه ایــن اقــدام نیــز حاصــل تــاش و وحــدت و
یکپارچگــی مناطــق و ســازمان زیباســازی کــرج
بــود.
والدت حضــرت رســول (ص) بــه عنــوان مهــم ترین
مناســبت در مــاه ربیــع بــود و ســازمان زیباســازی
در ایــن زمینــه نیــز اقداماتــی مطلــوب و نویــن ارائــه
داد.
اکــران بنرهــای والدت حضــرت محمــد (ص)،
اجــرای ویدئــو مپینــگ بــر روی جــداره هــای
شــهری بــا موضــوع والدت ،برپایــی ایســتگاه
صلواتــی و اجــرای نــور افشــانی در ســه نقطــه از
شــهر از جملــه اقدامــات ســازمان زیباســازی در این
مناســبت بــود.
ویدئــو مپینــگ بــرای اولیــن بــار در کــرج برگــزار
شــد و ســاختمان ســازمان زیباســازی میزبــان ایــن
برنامــه بــود؛ بــا توجــه بــه اســتقبال شــهروندان و
مســئوالن از ایــن عملکــرد ،احتمــال ادامــه ایــن
رونــد در دیگــر مناســبت هــای مذهبــی وجــود دارد.

پیام شهروندی

نس
بيتفاوتي بت

هبسرنوشتخود،زبرگترين
بخ
عاملبد تي

انسانهاست
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غالمرضایی:

اریان کوچک

کیانمهر به لحاظ امکانات و سرانه های خدماتی باید زیر و رو شود
رئیــس کمیســیون عمــران و
شهرســازی شــورای اســامی
کالنشــهر کــرج اظهــار داشــت:
شــهرک کیانمهــر بــه عنــوان یکــی
از کانــون هــای متراکــم جمعیتــی
بــه لحــاظ امکانــات و ســرانه هــای
خدماتــی و رفاهــی نیازمنــد زیــر و
رو شــدن اســت و شــرایط کنونــی
بــه هیــچ وجــه بــا نیازهــا و مطالبات
ســاکنین همخوانــی نــدارد.
حجــت الــه غالمرضایــی در گفتگــو
بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریت
شــهری کــرج اضافــه کــرد :شــهرک
کیانمهــر میزبــان تعــداد زیــادی از
خانــواده هــای معظــم شــهداء مــی
باشــد و بــا توجــه بــه حقــی کــه
ایــن عزیــزان بــر گــردن تمــام ملــت
ایــران دارنــد ،بایــد نســبت بــه رفــع
نیازهــای ایشــان کوشــاتر باشــیم و
بدانیــم کــه آنهــا فرزنــدان و پــاره
هــای تــن خویــش را در راه دفــاع از
اســام و انقــاب تقدیــم کــرده انــد
و روا نیســت کــه امــروز در محیطــی
تــوام بــا محرومیــت و کاســتی هــا
روزگار بــه ســر برنــد.
وی ،بحــران کمبــود آب در جنــوب
غربــی کــرج و شــهرک کیانمهــر
را بســیاری جــدی دانســت و بیــان
داشــت :بــا توجــه بــه نزدیکــی
کیانمهــر بــه مهرشــهر ،شــرکت
آبفــای البــرز بایــد نســبت بــه

هدایــت آب از چــاه هــای مهرشــهر
و ذخیــره ســازی آن در مخــازن
عظیــم اقــدام کــرده و بــا جــاری
کــردن آن در شــبکه آب شــهری،
دغدغــه ســاکنین مبنــی بــر قطعــی
هــای مکــرر را مرتفــع ســازد.
شــهردار ســابق مهرشــهر بــا اشــاره
بــه فقــر ســرانه هــای بهداشــت و
درمــان و مشــکالت مــردم بــرای
مراجعــه شــبانه بــه مراکــز درمانــی
کــرج و تهــران گفــت :در حــال
حاضــر جمعیــت نیــم میلیــون
نفــری مناطــق  4و  12شــهرداری
کــرج روانــه بیمارســتان ثــاراهلل
مــی شــوند و ایــن مرکــز بــه دلیــل
مراجعــات زیــاد قــادر بــه ارایــه
خدمــات مطلــوب کمــی و کیفــی
نیســت و مــی تــوان از اراضــی
خالــی شــهرک کیانمهــر جهــت
کلنــگ زنــی احــداث بیمارســتان
جدیــد بهــره جســت و یــا بــرای
رفــع بخشــی از مشــکالت در کوتــاه
و میــان مــدت ،بیمارســتان کنونــی
را توســعه بخشــید.
ایــن مســئول شــهری در ادامــه
خواســتار اجــرای نهضــت محرومیت
زدایــی از شــهرک کیانمهــر شــد و
بــا تاکیــد بــر اینکــه وجــود خیابانها
و کوچــه هــای خاکــی در ایــن
منطقــه نیازمنــد رســیدگی ویــژه
اســت ،بیــان داشــت :از بحــث

شریفی:
جداسازی فردیس از کرج
ظلمی بزرگ و خیانت به
مردم است /نباید با منافع
مردم بازی کنیم
رئیــس کمیســیون بودجــه شــورای اســامی
شــهر کــرج گفــت :جداســازی فردیــس از کــرج
ظلمــی بــزرگ بــه مــردم ایــن منطقــه اســت که
جهــت ممانعــت از این کار شــکواییه ای از ســوی
مدیریــت شــهری کــرج بــه دیــوان عدالــت اداری
تنظیــم مــی شــود کــه درخواســت تجدیــد نظــر
در ایــن خصــو ص خواهــد نمــود.
رضــا شــریفی در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج در صحــن علنــی
شــورای شــهر ضمــن مخالفــت در خصــوص
جداســازی فردیــس از کــرج و تبدیــل آن بــه
دهســتان ،گفــت :در شــورای کالنشــهر کــرج
بــرای همــه نقــاط شــهری تصمیــم اتخــاذ
میشــود و اعضــا نماینــدگان منتخــب همــه
ایــن مناطــق هســتند درحالیکــه میبینیــم
تصمیماتــی اتخــاذ میشــود کــه در آن ارزشــی
بــرای شــورای شــهر در نظــر گرفتــه نمیشــود.
وی جــدا شــدن فردیــس از کــرج را خیانتــی
بــزرگ دانســت و گفــت :حامیــان ایــن تصمیــم
در حــق مــردم فردیــس کملطفــی کــرده
و خســارتهای جبرانناپذیــری بهجــای
میگذارنــد.
شــریفی تاکیــد کــرد :مــا نماینــده مردم هســتیم

خرابــی آســفالت و جــدول معابــر
کــه بگذریــم ،ســرانه فضــای ســبز
در کیانمهــر بســیار ضعیــف اســت
و مــردم نیــاز بــه پــارک ،نصــب
ســت های تندرســتی ،زیباســازی
شــهری ،فرهنگســرا ،پــارک
بانــوان ،ســالن هــای ورزشــی و
اســتخر دارنــد.
بــه گفتــه غالمرضایــی ،بــا توجــه
بــه گالیــه هــای شــهروندان در
خصــوص مشــکالت امنیتــی و
وجــود افــراد پرخطــر در شــهرک
هــای کیانمهــر ،جــا دارد کــه
فرماندهــی نیــروی انتظامــی البــرز
در گام نخســت نســبت بــه اســتقرار
کانکــس هــای پلیــس در معابــر
پرتــردد اقــدام کــرده و ســپس
بــر تعــداد کالنتــری هــا بیفزایــد.
امنیــت شــاخصه اصلــی در رفــاه
اجتماعــی اســت و احســاس ناامنــی
موجــب افســردگی و مشــکالت
روانــی بــرای شــهروندان می گــردد.
رئیــس کمیســیون عمــران و
شهرســازی شــورای اســامی شــهر
کــرج نصــب پــل هــای عابرپیــاده
در نقــاط حادثــه خیــز و توجــه
ویــژه بــه تامیــن روشــنایی معابــر
را از مســئوالن خواســتار شــد و
عنــوان کــرد :همچنیــن بــا توجــه
بــه همســایگی کیانمهــر بــا مرکــز
حلقــه دره ،بایــد نســبت بــه ایجــاد

و بــه نمایندگــی از مــردم تصمیــم میگیریــم،
ایــن مصوبــه بــرای مــردم بســیار زیانبــار بــوده
و مشــکالت عدیــده ای را بــرای مــردم ایجــاد
خواهــد کــرد.
عضــو شــورای شــهر کــرج ادامــه داد :تشــکیل
ادارات خدمــات رســان در فردیــس اقدامــی
ارزنــده بــرای تســهیل امــور شــهروندان خواهــد
بــود و منشــاء خدمــات خواهــد شــد کــه ترافیک
و آلودگــی هــوا را نیــز کاهــش خواهــد داد امــا
در خصــوص مســایل شــهری و خدمــات شــهری
بــا مشــکل شــدید و غیــر قابــل جبــران مواجــه
مــی شــود.
رئیــس کمیســیون بودجــه شــورای شــهر کــرج
تاکیــد کــرد :مدیریــت شــهری بــه دنبــال
پیوســت شــهرهای اقمــاری بــه کــرج جهــت
افزایــش خدمــات شــهری بــه شــهروندان اســت.
شــریفی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد در ایــن
خصــوص نامــهای بــرای دیــوان عدالــت اداری
نوشــته میشــد کــه هنــوز انجامنشــده اســت،
گفــت :نبایــد بــا منافــع مــردم بــازی کنیــم،
هرکــس نیــز بــه ایــن موضــوع دامــن بزنــد
خیانــت کــرده اســت زیــرا شــهرهای اقمــاری بــا
مشــکالت زیــادی مواجــه هســتند درصورتیکــه
اگــر جزئــی از شــهر کــرج بودنــد از عمــران و
آبادانــی کــرج برخــوردار میشــدند.
وی گفــت :ایــن منطقــه جــزء مناطــق شــهری
بــوده کــه بــا تبدیلشــدن بــه دهســتان مــردم
متضــرر خواهنــد شــد درحالیکــه مــردم بایــد
از تصمیمــات اتخاذشــده بــرای آنــان نفــع ببرند.
محمــد رضــا رضاپــور قائــم مقــام شــهردار کــرج
نیــز در ایــن خصــوص اظهــار داشــت :جداســازی
فردیــس از کــرج شــهرداری ایــن منطقــه را بــا
رکــود اقتصــادی شــدید مواجــه مــی کنــد و بــه
علــت نزدیکــی ایــن منطقــه بــا کــرج و عــدم
دریافــت خدمــات مطلــوب بــا مشــکالت فــراوان

کمربنــدی ســبز بــه دور ایــن
شــهرک اقــدام شــود تــا ســاکنین
از تهدیدهــای زیســت محیطــی در
امــان بماننــد؛ دفــن روزانــه هــزار
و  500تــن زبالــه و نخالــه هــای
ســاختمانی در بیــخ گــوش کیانهــر
چیــز کمــی نیســت و نبایــد از
تبعــات آن غافــل مانــد.
ایــن کارشــناس مســایل شــهری در
بخــش پایانــی ســخنانش بــا اشــاره
بــه نزدیکــی فــرودگاه و منطقــه
ویــژه اقتصــادی پیــام بــه شــهرک
کیانمهــر ،خواســتار تقویــت اقتصــاد
منطقــه بــا اســتفاده از ایــن ظرفیت
و پتانســیل عظیــم شــد و بیــان
داشــت :بایــد از ظرفیــت اراضــی
خالــی بــرای احــداث بازارهــا و
نمایشــگاه هــای دایمــی و موقــت
بهــره جســت و فضــا را بــرای
اشــتغال جوانــان ،رونــق اقتصــاد
منطقــه و رفــع محرومیــت هــای
کنونــی مهیــا ســاخت.

مواجــه مــی شــود کــه خســارات آن گریبانگیــر
شــهرداری کــرج خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی شــهرهای اقمــاری کــه طی ســال
هــای گذشــته بــه شهرســتان تبدیــل شــده انــد
در حــال حاضــر وضعیــت خوبــی ندارنــد و نمــی
تواننــد کارهــای بــزرگ عمرانــی انجــام دهنــد و
نبایــد ایــن اتفــاق در فردیــس تکــرار شــود.
رضاپــور ادامــه داد :طــی چنــد ســال گذشــته
 5هــزار قطعــه زمیــن در فردیــس تملــک شــده
اســت کــه ایــن اقــدام بــه همــت شــهرداری
کــرج بــوده و جداســازی آن از کــرج مشــکالت
فراوانــی را بــرای مــردم ایــن شــهر ایجــاد خواهد
کــرد.
بــه گفتــه رضاپــور طبــق مصوبــه هیئــت وزیــران
مبنــی بــر تبدیــل شــدن فردیــس به شهرســتان
بخشــی از مناطــق شــهری فعلی فردیــس تبدیل
بــه روســتایی گردیــده کــه کاهــش قیمــت و
مضــرات اقتصــادی بــرای شــهروندان داشــته و با
محدودیــت هــای مواجــه خواهــد شــد.
علــی ترکاشــوند شــهردار کــرج نیــز درخواســت
کــرد دادخواســتی مبنــی بــر عــدم جداســازی
فردیــس از کــرج در صحــن شــورا قرائــت
و جلســهای بــا حضــور دادســتان بهعنــوان
مدعیالعمــوم در ایــن خصــوص برگــزار شــود.

اتمام پروِژه باند کندرو
بلوار امام خمینی (ره) در
منطقه  12كرج

مدیــر منطقــه  12شــهرداری کــرج
از اتمــام فعالیــت هــای عمرانــی بانــد
کنــدرو بلــوار امــام خمینــی (ره) واقــع
در حدفاصــل میــاد  4تاخیابان بوســتان
خبــر داد.
ســعادت در گفتگــو بــا خبرنــگار پايــگاه
خبــري مديريــت شــهري كــرج ،اظهــار
داشــت :بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تردد
خــودرو و افزایــش ترافیــک ،ايــن منطقــه
نســبت بــه اجــرای عملیــات عمرانــی

بانــد کنــدرو بلــوار امــام خمینــی (ره)
اقــدام کــرده اســت.
وی در خصــوص اتمــام فعالیــت
هــای عمرانــی دربانــد کنــدرو بلــوار
امــام خمینــی (ره) عنــوان کــرد :بــا
توجــه بــه حجــم تــردد خودروهــا و
شــهروندان از ایــن معبــر بــه جهــت قــرار
گیــری مصلــی نمــاز جمعــه مهرشــهر و
تســهیل در تــردد شــهروندان فعالیــت
عمرانــی در ایــن بخــش جــزء اولویــت
هــای منطقــه قــرار گرفــت.
ایــن مســئول بیــان کــرد :اقدامــات
عمرانــی ایــن بانــد بــه مســاحت 200
مترجــدول کانیــو و اجــرای تــک جــدول
بــا طــول تقریبــی  200مترمربــع و

عــرض  10متــر و یــک هــزار و 200
متــر مکعــب خاکبــرداری و درمجمــوع
 50ســانتیمتر زیرســازی شــامل مخلــوط
ریــزی ،بیــس ،ســاب بیــس انجــام شــد؛
ترمیــم و زیرســازی ایــن بخــش نیــز بــا
صــرف  570تــن آســفالت بــه اتمــام
رســید.
وی در خصــوص دیگــر اقدامــات
عمرانــی منطقــه بــه حفــر هفــت مــورد
چــاه جذبــی جهــت جلوگیــری از بــروز
ســیالب و آب گرفتگــی معابــر و 850
متــر جــدول گــذاری در کیانمهــرو و
اجــرای  560مترطــول جــدول کانیــو و
دیگــر اقدامــات اشــاره کــرد.
ایــن مســئول در خصــوص اقدامــات

انجــام شــده حــوزه حمــل و نقــل و
ترافیــک منطقــه گفــت :بــا توجــه بــه
نامگــذاری معابــر و خیابــان هــا و میادین
شــهری در خصــوص تغییــر نــام جــاده
قزلحصــار بــه بلــوار پیــام ،تابلوهــای
مربــوط بــه ایــن مصوبــه در معابــر
منتهــی بــه بلــوار مذکــور بــه تعــداد
چهــار مــورد نصــب شــد.
مدیــر منطقــه  12شــهرداری کــرج از
نصــب ســه مــورد چــراغ چشــمک زن در
تقاطــع خیابــان  341و بلــوار شــهرداری
همچنیــن نصــب یــک مــورد تابلــو ال ای
دی دو طرفــه ،نصــب  25مــورد باتومــی
و نصــب  22مــورد ســرعت گیــر دربلــوار
امــام خمینــی (ره) وامیرکبیــر خبــر داد.
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روزنامه الکترونیکی مدیریت شهری کرج
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و
شورای اسالمی کرج

در راستای بازدید دوره ای از سطح مناطق  12گانه؛

اقدامات اجرایی جهت بهسازی سیما و منظر شهری منطقه  2کرج بررسی شد

طــی جلســه ای بــا حضــور مســئوالن
ســازمان زیباســازی شــهرداری کــرج
و معــاون خدمــات شــهر منطقــه
 2مســائلی در خصــوص اقدامــات
زیباســازی منطقــه بررســی و مــواردی
جهــت رشــد اقدامــات زیباســازی
بــرای بهتــر شــدن فضــای بصــری ایــن
منطقــه مطــرح شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج ،در ایــن جلســه
بــا توجــه بــه اینکــه طبــق ارزیابــی
هــای ســنوات گذشــته منطقــه  2یکــی
از مناطــق فعــال از نظــر زیباســازی
معرفــی شــده بــود ،بررســی اقدامــات
ایــن منطقــه در دســتور کار قــرار
گرفــت.
معــاون فنــی اجرایــی ســازمان
زیباســازی شــهرداری کــرج در ایــن
جلســه اظهــار داشــت :بدلیــل قــرار
گرفتــن منطقــه  2در موقعیــت خــاص
و وجــود اماکــن مهــم ماننــد ( :مصلــی
کــرج و فرماندهــی نیــروی انتظامــی
 )...ضــروری اســت در ایــن منطقــه از

قابلیــت هــای بیشــتری در
خصــوص زیباســازی شــهری
اســتفاده شــود.
محســن عبدلــی در ادامــه
بــه اهمیــت حــذف زوائــد
بصــری در مناطــق  12گانــه
کــرج اشــاره و بیــان کــرد:
جمــع آوری تابلــو هــای غیــر
مجــاز و حــذف زوائــد بصــری
در منطقــه  2از جملــه مــوارد
مهمــی اســت کــه بایــد نــگاه ویــژه ای
بــه آن شــود.
ایــن مســئول ایجــاد آرامــش بصــری در
ســطح شــهر را از اولویــت هــای مهــم
مســئوالن زیباســازی در مناطــق 12
گانــه برشــمرد و افــزود :ایــن مهــم بــا
جمــع آوری انــواع نورهــای اضافــی در
ســطح مناطــق همچنیــن آذیــن بنــدی
صحیــح بــا توجــه بــه کارشناســی هــای
ســازمان زیباســازی در ایــن خصــوص
محقــق مــی شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
اضافــه کــرد :حــذف پایــه هــای بــا

اســتفاده ،حــذف مبلمــان آســیب دیــده
و جابجایــی المــان هــای نصب شــده در
ســنوات گذشــته مــی توانــد بــه روحیــه
بصــری و رنــگ و دیــد منطقــه  2شــکل
تــازه ببخشــد.
معــاون فنــی اجرایــی ســازمان
زیباســازی شــهرداری کــرج ضمــن
اعــام آمادگــی کامــل ســازمان جهــت
در اختیــار قــراردادن امکانــات موجــود
بــرای رفــع معضــات و بهســازی بــه
منطقــه  2گفــت :یکــی از مــوارد مهمــی
کــه در زیباســازی منطقــه بایــد بــه آن
توجــه شــود نورپــردازی در شــب اســت
کــه ایــن منطقــه مــی تــوان بــا کمــک

یساولی خبر د اد:

احداث استخر ذخیره پساب و فاضالت در بهشت سکینه کرج (س)
مدیرعامــل ســازمان
هــای
آرامســتان
کــرج
شــهرداری
از احــداث اســتخر
ذخیــره پســاب و
فاضــاب در آرامســتان
بهشــت ســکینه (ش)
خبــر داد.
محمــد یســاولی در
گفتگــو بــا پایــگاه
خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ،ایــن خبــر را اعــام کــرد و
گفــت :ایــن اســتخر بــا گنجایــش تقریبــی
 150متــر مکعــب در حــال احــداث اســت.
ایــن مســئول اضافــه کــرد :ایــن اســتخر بــه
پکیــج دســتگاه فاضــاب بهداشــتی ،انســانی
مجهــز اســت کــه توســط ایــن پکیــج مــی
تــوان آب فاضــاب را تصفیــه و بــرای آبیــاری
فضــای ســبز آرامســتان اســتفاده کــرد.
وی ،میــزان تصفیــه آب توســط پکیــج مذکــور
را  100متــر مکعــب در روز ذکــر و عنــوان
کــرد :تصفیــه آب در اســتخر در حــال احــداث
بــه روش هــوا دهــی ممتــد ( )EAASانجــام می
شــود.
مدیرعامــل ســازمان آرامســتان هــای
شــهرداری کــرج بــا اشــاره بــه بــه روز بــودن
سیســتم تصفیــه آب در بهشــت ســکینه (س)
از افزایــش فضــای ایــن آرامســتان و بــه تبــع
آن افزایــش ســرانه فضــای ســبز در آن یــاد و

بیــان کــرد :بــا توجــه
بــه کمبــود آب ،مقــرر
شــده بــرای آبیــاری
فضــای ســبز از آب
تصفیــه شــده اســتفاده
شــود کــه ایــن مهــم
بــا احــداث اســتخر
تصفیــه آب محقــق
مــی شــود.
یســاولی اضافــه کــرد:
ایــن اقــدام بــا هــدف
عــدم اســتفاده از آب شــرب بــرای آبیــاری
فضــای ســبز آرامســتان بهشــت ســکینه (س)
و ترویــج فرهنــگ صرفــه جویــی در مصــرف
آب اجرایــی شــده اســت.
ایــن مســئول در ادامــه ســخنان خــود از
زیرســازی آســفالت بیــن آالچیــق هــای مقابل
قطعــه مجــاور  10در آرامســتان مذکــور خبــر
داد و بــا اشــاره بــه اینکــه بســتر ســازی و شــن
ریــزی در ایــن محــل انجــام شــده اســت،
گفــت :بــه زودی عملیــات آســفالت در ایــن
محــدوده نیــز بــه اتمــام مــی رســد.
وی در پایــان بــه مســاحت عملیــات زیرســازی
آســفالت اشــاره و بــا بیــان اینکــه ایــن عملیات
بــا مســاحتی حــدود  9هــزار متــر مربــع
اجرایــی مــی شــود ،هــدف از ایــن اقــدام را
دسترســی آســان بســتگان متوفــی و زائــران
اهــل قبــور بــه آالچیــق هــای احــداث شــده
اعــام کــرد.

ســازمان در حــد تــوان اقــام
نورپــردازی را تهیــه و در
ســطح شــهر نصــب کنــد.
عبدلــی اضافــه کــرد :ســازمان
زیباســازی بــا همــکاری
منطقــه  2قصــد دارد
محــدوده بلــوار امــام زاده
حســن (ع) را بــا پرژکتــور
هــای دفنــی در قســمت
پاییــن درخــت هــای وســط
رفیــوژ نورپــردازی کنــد کــه در صــورت
همــکاری منطقــه ایــن اقــدام بــه زودی
اجرایــی مــی شــود.
ایــن مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه
زیباســازی در شــهرداری و شــهر یــک
رکــن اصلــی اســت ،اســتفاده از دیگــر
پتانســیل هــای موجــود در ایــن زمینــه
را مهــم ارزیابــی و عنــوان کــرد :مــی
تــوان از تجــارب شــهرهای موفــق نیــز
در ایــن خصــوص بهــره گرفــت.
وی در خصــوص جمــع آوری تابلــو
هــای تبلیغاتــی ســطح منطقــه  2گفت:
بــا اســتعالم ســازمان زیباســازی مــی

بایســت منطقــه اقــدام بــه جمــع آوری
تابلوهــای بــدون مجــوز نمایــد تــا شــهر
از حالــت آشــفتگی بصــری رهائــی یابد.
عبدلــی در تشــریح موضوعــات مربــوط
بــه زیباســازی شــهری و نحــوه برخــورد
بــا نازیبایــی هــای بصــری اظهــار
داشــت :موضــوع کیوســک هــای
مطبوعاتــی مــی بایســت طبــق ضوابــط
زیباســازی در هــر ســال بــه مــدت 2
بــار رنــگ آمیــزی و ســالیانه یــک بــار
ســایه بــان آن تعویــض شــود کــه ایــن
اقــدام مــی توانــد بــا همــکاری معاونــت
خدمــات شــهر شــهرداری منطقــه  2بــه
شــکل صحیــح و روتیــن انجــام شــود.
معــاون فنــی اجرایــی ســازمان
زیباســازی شــهرداری کــرج در بخــش
پایانــی ســخنان خــود در زمینــه رنــگ
آمیــزی دیوارهــای شــهری گفــت:
مناطــق  12گانــه بایــد رنــگ مــورد
نظــر بــرای جــداره هــای منطقــه را از
ســازمان زیباســازی اســتعالم و ســپس
اقــدام بــه اجــرای رنــگ آمیــزی نــرده و
جــداول کننــد.

کیان:

افزایش سطح خدمات رسانی در منطقه  1کرج با اجرای پروژه های عمرانی
مدیــر منطقــه  1شــهرداری
کــرج بــا اشــاره بــه تکمیــل
پــروژه بازگشــائی خیابــان مانــی
در منطقــه  1کــرج عنــوان کــرد:
ســطح خدمــات رســانی بــه
ســاکنان بــا اجــرای پــروژه هــای
عمرانــی در ایــن منطقــه افزایــش
یافــت.
علیرضــا کیــان در گفتگــو
بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج ،اظهــار
داشــت :از دیگــر پــروژه هــای
بســیار مهــم و تاثیرگــذار در
ســطح منطقــه بــه تکمیــل
پــروژه بازگشــائی خیابــان مانــی
اشــاره کــرد کــه افتتــاح ایــن
پــروژه در رونــد ســهولت رفــت و
آمــد شــهروندان در آن محــدوده
بســیار حائــز اهمیــت بــود و در
جلــب رضایــت مــردم و کاهــش
بــار ترافیکــی منطقــه نقــش
ســازنده ای داشــته اســت.
کیــان در تشــریح اجــرای
عملیــات عمرانــی خیابــان
"مانــی" واقــع در ایــن منطقــه
گفــت :ایــن خیابــان بــا تملــک
پنــج ملــک بــه صــورت نقــدی
و تهاتــری و در دو فــاز اجرایــی

تعریــض و بازگشــایی شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :بهــره
بــرداری از پــروژه بازگشــایی
و تعریــض خیابــان مانــی بــه
خیابــان فروغــی در منطقــه 1
شــهرداری کــرج ،نقــش بــه
ســزایی در کاهــش ترافیــک
هســته مرکــزی شــهر دارد.
کیــان بــا تاکیــد بــر افزایــش
اجــرای پــروژه هــا و فعالیــت
هــای عمرانــی و بــه دنبــال آن
ارتقــاء ســطح خدمــات رســانی
بــه شــهروندان بیــان کــرد:
پــروژه هــای عمرانــی بایــد فراتــر
از یــک پــروژه عمرانــی صــرف و
بــا لحــاظ کــردن شــاخص هــای
متعــددی کــه توســعه منطقــی
و پایــدار ســرآمد آنهــا اســت،
تدویــن و اجرایــی شــوند.
وی همچنیــن در خصــوص
اجــرای عملیــات هــای آســفالت
در ســطح منطقــه گفــت :در
ایــن راســتا بــا صــرف بالــغ بــر
 409هــزار تــن آســفالت در
متــراژ تقریبــی  20هزارمترمربــع
جهــت لکــه گیــری و بــا صــرف
 62هــزار تــن آســفالت در
متراژبیــش از  40هــزار مترمربــع

در ســطح منطقــه بــه اجــرا در
آمــده اســت.
ایــن مســئول ،برنامــه ریــزی و
اولویــت بنــدی اجــرای عملیــات
عمرانــی در ســطح منطقــه را
یــادآور شــد و افــزود :پخــش
آســفالت در معابــر و خیابــان
هــای ســطح شــهر بــر اســاس
نیــاز مناطــق مختلــف بــه
آســفالت صــورت خواهــد گرفــت.
مدیــر منطقــه  1کــرج در ادامــه
عنــوان کــرد :عملیــات آســفالت
معابــر ایــن منطقــه از شــهرداری
کــرج طبــق اســتانداردهای
موجــود و بــا رعایــت
دســتورالعمل هــا و ضوابــط
اجرایــی و بــر اســاس اولویــت
هــای پیــش بینــی شــده ،انجــام
مــی شــود.
ایــن مســئول از دیگــر اقدامــات
عمرانــی کــه توســط اداره
عمــران منطقــه صــورت گرفتــه
اســت بــه احــداث الیــن هــای
کنــدرو در خیابــان شــریعتی
(حدفاصــل حافــظ جنوبــی تــا
میــدان مهــران) و (حدفاصــل
پامچــال شــمالی تــا میــدان
طالقانــی) اشــاره داشــت.

