ایران

کوچک

شهرداری کرج پیشرو در توسعه
سرانه فضای سبز
باغستان فیلتر تنفسی شهروندان البرزی

اریان

دوشنبه 18دی ماه  95شماره 355

فیروزگاه تاکید کرد:

صفحه2

صفحه 2
فیروزگاه تاکید کرد:

ضرورت اعمال نظر نسبت به
ایجاد پیاده راهها و تسهیل
در آمد و شد عابرین

قاسم پور:

بازگشت کرج به وضعیت
باغشهر ،مهم ترین دغدغه
مسئولین باشد

صفحه 2

شعار را به شعور تبدیل کنیم

آموزش و فرهنگ سازی راهکاری برای کاهش آلودگی هوا
مســئولین دســتگاه
هــای شــهر برگــزار
شــد ،اظهــار داشــت:
برغــم
متاســفانه
برگــزاری جلســات
متعــدد کالنشــهرها
در خصــوص مســاله
ترافیــک و آلودگــی
هــوا در حــوزه آمــوزش
و فرهنــگ ســازی
اقدامــی صــورت نگرفتــه
اســت.
وی مهمتریــن عامــل
تاثیرگــذاری در کاهــش
ترافیــک و آلودگــی هــوا
را فرهنــگ ســازی و
مشــارکت مردمــی عنــوان
کــرد.
دادگــو بــا اشــاره بــه اینکــه
در  480تابلــو تبلیغاتــی در
کــرج اثــری از تبلیغــات
بــرای جلوگیــری از
آلودگــی هــوا وجــود نــدارد،
بیــان کــرد :بایــد فعالیــت
فرهنگــی و ریشــهای در
ایــن زمینــه انجــام شــود.
دادگــو بــا بیــان اینکــه
بایــد کار کاربــردی در
زمینــه جلوگیــری از
آلودگــی هــوا انجــام شــود،

ادامــه داد :طــرح زوج و
فــرد گرفتــن حقــوق مــردم
اســت امــا بــرای جلوگیــری
از آلودگــی هــوا بایــد انجــام
شــود.
وی بــا اشــاره بــه عوامــل
گوناگــون در جلوگیــری از
آلودگــی هــوا ،بیــان کــرد:
عوامــل اجرایــی در ایــن
امــر کارهــا را بــه گــردن
یکدیگــر میاندازنــد ولــی
بایــد کار عملــی و اجرایــی
انجــام داد.
رئیــس شــورای اســامی
شــهر کــرج از مســئولین
و مدیــران شــهری
درخواســت کــرد بــا ارائــه
راهکارهــای کاربــردی شــهر
و شــهروندان را از وضعیــت
کنونــی نجــات دهیــم و
بایــد شــعارها را بــه شــعور
تبدیــل کنیــم.
وی در پایــان خاطرنشــان
کــرد :شــورا و شــهرداری
کــرج بــه عنــوان یــک
دســتگاه اجرایــی در شــهر
از هــر تصمیمــی کاربــردی
کــه توســط مدیــران ارشــد
شــهری گرفتــه مــی شــود
تبعیــت خواهــد کــرد.

همین صفحه
عطایی؛

باغستانی:

سکونت در کالن شهرها
خطرات ناشی از آالینده
های محیطی را در پی دارد
صفحه 4

صفحه4

رئیس شورای شهر کرج:

رئیــس شــورای اســامی
شــهر کــرج گفــت :بایــد
شــعار را بــه شــعور تبدیــل
کنیــم تا از مشــکالت شــهر
بکاهیــم .آمــوزش مســاله
ای مهــم و تاثیرگــذار در
جهــت کاهــش آلودگــی
هواســت کــه بایــد بــا
آمــوزش زمینــه فرهنــگ
ســازی در شــهر محیــا
شــود.
بــه گــزارش پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری
کــرج محمــود دادگــو در
نشســت تخصصــی بررســی
آلودگــی هــوا در شــهر و
ارائــه راهکارهــای مناســب
در ایــن حــوزه کــه بــا
حضــور اعضــای شــورای
شــهر کــرج و مدیــران و

کمیته "توانمند سازی
اقتصادی و مشارکت های
مردمی ستاد بازآفرینی
شهری " برگزار شد

معــاون مالــی اقتصــادی شــهرداری کــرج
گفــت :هــدف از تشــکیل کمیتــه مذکــور
همــکاری متقابــل ارگانهــای شــهری و
اســتانی البــرز بــه منظــور بهســازی و
نوســازی بافــت هــای فرســوده بــا مشــارکت
مردمــی و ارائــه تســهیالت مناســب بــه
مــردم در ایــن زمینــه مــی باشــد.
فــرج اهلل ایلیــات در گفتگــو بــا خبرنــگار
پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری کــرج بــا
اشــاره بــه برگــزاری اولیــن جلســه کمیتــه
"توانمنــد ســازی اقتصــادی و مشــارکت
هــای مردمــی ســتاد بازآفرینــی شــهری
شهرســتان کــرج افــزود :ایــن کمیتــه از
ســوی فرمانــداری ایــن کالنشــهر تشــکیل
شــده اســت و اعضــای ایــن کمیتــه را
نمایندگانــی از شــهرداری کــرج ،اداره کل
راه و شهرســازی ،ســازمان صنعــت و معــدن،
بانــک هــا ،کمیتــه امــداد امــام خمینــی
(ره) ،اداره کل میــراث فرهنگــی ،اداره کل
آمــوزش فنــی و حرفــه ای و شــورای ایــن
شهرســتان تشــکیل مــی دهنــد.
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ضرورت اعمال نظر نسبت
به ایجاد پیاده راهها و
تسهیل در آمد و شد
عابرین

در راستای بهسازی بافتهای فرسوده در کرج؛

مشارکت شهروندان،
اصلی ترین عامل در خلق
زیبایی های شهری کرج
است
صفحه3

شهرداری کرج پیشرو در توسعه سرانه فضای سبز
باغستان فیلتر تنفسی شهروندان البرزی

شــهردار کــرج بــا اشــاره بــه اجــرای
پــروژه هــای عظیــم فضــای ســبز
در ایــن کالنشــهر ،اظهــار داشــت:
شــهرداری کــرج در توســعه ســرانه
فضــای ســبز در کشــور پیشــرو بوده
اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج ،علــی
ترکاشــوند در جمــع اصحــاب رســانه
و در بازدیــد از محــل تفریحــی
گردشــگری باغســتان ،ضمــن تقدیر
از حضــور و حمایــت اعضــای
شــورای اســامی شــهر ،مدیــر کل
محیــط زیســت اســتان ،رئیــس
هیئــت مدیــره ســازمان پارکهــا و
اعضــای آن ،مدیرعامــل ســازمان
و دیگــر دســتگاه هــای اجرایــی
کــه مدیریــت شــهری را در تحقــق
ایــن مهــم یــاری کردنــد ،احــداث
ایــن مجموعــه را یکــی از برجســته
تریــن اقدامــات مدیریــت شــهری در
حــوزه فضــای ســبز دانســت و گفت:
احــداث مجموعــه مذکــور حاصــل
تــاش شــبانه روزی و پیگیــری های
مســتمر مســئوالن ســازمان پارکها و
حمایــت اعضــای شــورای اســامی
شــهر اســت.
ایــن مســئول بــا اشــاره به همــکاری
دســتگاه هــای دولتــی و وکالی

مــردم کــرج در مجلــس شــورای
اســامی عنــوان کــرد :عــدم تعامــل
برخــی از مســئوالن در دوره هــای
گذشــته جهــت تحویــل اراضــی
باغســتان بــه مدیریــت شــهری کرج،
موجــب شــد تــا نماینــدگان مجلس
در ایــن بحــث ورود کننــد و بــا
پیگیــری هایــی کــه پس از گذشــت
حــدود پنــج ســال از طــرح موضــوع
بــه عمــل آمــد ،ســازمان ملــی زمین
صــورت جلســه ای را صــادر و امضــاء
کــرد کــه بــر اســاس آن یــک هــزار
هکتــار از اراضــی منطقه کوهســتانی
واقــع در باغســتان بــه شــهرداری
تحویــل داده شــود.
وی ادامــه داد :همچنیــن طبــق ایــن
صــورت جلســه ،مجــوز ســاخت
هفــت درصــد از اراضــی ،مطابــق بــا
نیازهــای کاربــری زمیــن بــه ایــن
دســتگاه ارائــه شــد.
ترکاشــوند هــدف مدیریــت شــهری
از دریافــت زمیــن باغســتان را
اجــرای طرحــی عنــوان کــرد کــه
بتــوان عــاوه بــر اســتفاده مفیــد از
اراضــی ،آن را بــه محلــی بــرای پمپاژ
اکســیژن بــه مجموعــه شــهر تبدیل
کنــد و افــزود :تاکنــون بــا همــت و
اهتمــام ویــژه مدیرعامــل ســازمان
پارکهــا و تــاش کارگــران زحمــت

کــش ســازمان ایــن مهــم محقــق
شــده اســت.
بــه گفتــه ایــن مســئول ،مقــرر شــد
پروســه تحویــل زمیــن به شــهرداری
کــرج بــا تقســیم آن بــه بخــش هــای
 ۱۰۰هکتــاری انجــام گیــرد بــه گونه
ای کــه پــس از طــی عملیــات احداث
در هــر  ۱۰۰هکتــار ۱۰۰ ،هکتــار
بعــدی در اختیــار ایــن دســتگاه قــرار
داده شــود.
ایــن مســئول ،آینــده ایــن پــروژه را
بســیار کــم نظیــر و ارزشــمند بــرای
شــهر و محیــط زیســت ارزیابــی کرد
و ادامــه داد :اینجــا گنــج و ثــروت
عمومــی شــهر کــرج اســت و مــی
توانــد بــه منطقــه ای مشــابه توچــال
بــرای ایــران کوچــک تبدیــل شــود.
ادامه در صفحه 2

اریان کوچک
غالمرضایی:

ظرفیت معابر کرج
پاسخگویی حجم کنونی
ترددها نیست

رئیــس کمیســیون عمــران و
شهرســازی شــورای اســامی
کالنشــهر کــرج گفــت :ظرفیــت
معابــر و شــوارع کــرج پاســخگوی
حجــم کنونــی ترددهــا نیســت و بــه
دلیــل فقــر نــاوگان حمــل و نقــل
عمومــی شــاهد بنــد آمــدن نفــس
شــهر در البــه الی دودهای ســمی و
تشــدید آلودگــی هــوا هســتیم.
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بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبری
مدیریــت شــهری کــرج ،حجــت
الــه غالمرضایــی طــی ســخنانی در
نشســت بررســی علــل آلودگــی هــوا
و آثــار زیانبــار فــردی و اجتماعــی
آن کــه بــه همــت کمیســیون
فرهنگــی شــورای اســامی شــهر
کــرج در محــل ســالن جلســات
پارلمــان شــهری برگــزار شــد ،ادامــه
داد :در اینکــه برگــزاری جلســات
کارشناســی بــه منظــور بررســی
علــل آلودگــی هــوا منشــاء اثر اســت
شــکی وجــود نــدارد امــا بــه شــرطی
کــه مصوبــاتِ آنهــا ضمانــت اجرایــی
داشــته باشــد و رویکــر ِد مــا صـرفــاً

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

جنبــه شــعاری و تبلیغاتــی نداشــته
باشــد.
وی افــزود :در حالــی کــه کــرج
عنــوان چهارمیــن کالنشــهر کشــور
را یــدک مــی کشــد امــا ســطح
امکانــات شــهری و زیرســاختها
در ایــن شــهر ایــده آل نیســت و
کمــاکان شــاهد آمــار بــاالی مهاجــر
پذیــری مــی باشــیم و در چنیــن
شــرایطی چــه انتظــاری جز تشــدید
آلودگــی هــوا مــی تــوان داشــت؟ به
راســتی هــوای شــهر اکنون مســموم
اســت و از مــرز آلودگــی نیــز گــذر
کــرده اســت.
ایــن مســئول شــهری در پایــان

فیروزگاه تاکید کرد:

ضرورت اعمال نظر نسبت به ایجاد پیاده راهها
و تسهیل در آمد و شد عابرین
در اکثــر شــهرهای بــزرگ ایــران و
جهــان فلکــه هــا بــه عنــوان هویتی
فرهنگــی و اجتماعــی شــناخته
مــی شــوند؛ ایــن فلکــه هــا عمومــا
در مراکــز جمعیتــی قــرار گرفتــه
انــد کــه دارای کارکردهــای قــوی
شــهری بــوده و محــل اســتقرار
خدمــات عمومــی و اجتماعــی
هســتند.
در شــهرداری کــرج نیــز همزمــان
بــا رشــد و توســعه جهشــی طــی
مــاه هــای اخیــر و افزایــش چنــد
درصــدی فعالیــت هــای عمرانــی
در نقــاط مختلــف شــهر شــاهد
توســعه و عمرانــی شــهر بــوده ایــم
کــه قطعــا باعــث ایمنــی و آســایش
بیــش از پیــش شــهروندان گردیــده
کــه قابــل مقایســه بــا هیــچ دوره ای
نمــی باشــد.
از ایــن رو همســو بــا ایــن فعالیــت
هــا مــی بایســت اعمــال نظــری
نیــز نســبت بــه پیــاده روهــا ،پیــاده
راه هــا و تســهیل در آمــد و شــد
معلــوالن حرکتــی و ســالمندان در
برنامــه هــا وجــود داشــته باشــد کــه
خوشــبختانه در بســیاری از مناطــق

شــهری اقدامــات موثــری در ایــن
حــوزه صــورت گرفتــه اســت.
عضــو کمیســیون عمــران در
گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج در خصوص
احــداث پیــاده راه در رجایــی شــهر
گفــت :رجایــی شــهر بهتریــن نقطه
شــهر از لحــاظ جایگزینــی اساســی
در مســیرها اســت ،ایــن محــل
راه هــای دسترســی آســانی دارد
و معابــر آن از اصــول شهرســازی
بســیار خوبــی برخوردارنــد.
وی ضمــن انتقــاد از عملکــرد برخی
مناطــق برخــوردار در شــهر اظهــار
داشــت :در برخــی مناطــق برغــم
اهمیــت و مرکزیـ ِ
ـت جــذب هــزاران
ســفر شــهری اقدامــات موثــری در
راســتای ســهولت تــردد شــهروندان
صــورت نپذیرفتــه و در حــد قابــل
قبــول و انتظــار نمــی باشــد.
عضــو شــورای شــهر کــرج بــا اشــاره
بــه اینکــه منطقــه  8شــهرداری بــا
وجــود مراکــز مهمــی از قبیــل چند
اداره کل ،اســتانداری ،بهریســتی،
چنــد بیمارســتان و مرکــز پزشــکی
و بهداشــتی ،و ســازمان حــال
احمــر همــواه عامــل جــذب
ســفرهای متعــدد مــی باشــد و

قاسم پور:

بازگشت کرج به وضعیت
باغشهر ،مهم ترین
دغدغه مسئولین باشد
عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج بــا بیــان
اینکــه کــرج دومیــن کالنشــهر آلــوده در ایــران
اســت ،گفــت :کاهــش آلودگــی و افزایــش
فضــای ســبز در کــرج بایــد محقــق شــود و
همــه دســت انــدر کاران بایــد تمــام تــاش
خــود را در زمینــه بازگردانــدن ایــن کالنشــهر
بــه باغشــهر انجــام دهنــد.
غفــور قاســم پــور در گفتگــو بــا خبرنــگار پایگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج اظهــار داشــت:
کاهــش آلودگــی و افزایــش فضــای ســبز در
کــرج بایــد محقــق شــود و همــه دســت انــدر
کاران بایــد تمــام تــاش خــود را در زمینــه
بازگردانــدن ایــن کالنشــهر بــه باغشــهر انجــام

هــزاران شــهروند کــه عمومــا دارای
مشــکالت حرکتــی هســتند بــه
ایــن منطقــه مراجعــه مــی نماینــد
بایــد در اســتاندارد ســازی معابــر و
میادیــن ظوابــط بیشــتری را رعایت
کنــد.
وی ادامــه داد :معابــر و میادیــن
منطقــه مذکــور بــه دلیــل حجــم
تــردد و پــارک هــای حاشــیه ای
دچــار مشــکالت جــدی هســتند
و بــا توجــه بــه اینکــه فلکــه هــای
منطقــه پتانســیل تبدیــل بــه مراکز
مهــم اجتماعــی را دارنــد در صــورت
اجــرای طــرح هــای متناســب بــا
طــرح هــای شهرســازانه و معمارانــه
و اعمــال مقــررات ایــن اقــدام عملی
و اجرایــی خواهــد بــود.
فیــروزگاه بــا اشــاره بــه تجربــه
خــوب شــهرداری در ســاماندهی
برخــی از میادیــن (میــدان طالقانــی
و  )...اظهــار داشــت :ایــن امــر
مبتنــی بــر کاهش ســطح ســواره رو
و افزایــش ســطح حاشــیه ای پیــاده
رو از نمونــه هــای عملــی اســت کــه
امــکان آن در فلکــه هــای جهانشــهر
و رجایــی شــهر قابــل اجراســت.
عضــو کمیســیون عمــران شــورای
اســامی شــهر کــرج بــا بیــان

دهنــد.
وی افــزود :بــه منظــور بازگردانــدن کــرج بــه
حالــت باغشــهری ضــروری اســت دســتگاه
هــای اجرایــی مربوطــه بــا یکدیگــر در تعامــل
باشــند کــه خوشــبختانه ایــن تعامــل هــم
اکنــون در کــرج بــه وجــود آمــده اســت.
عضــو شــورای شــهر کــرج عنــوان کــرد :شــهر
کــرج بــه واســطه ســابقه ای کــه از گذشــته
هــای دور بــا هویــت باغشــهری و آبادانــی در
ذهــن مــردم ایجــاد کــرده ،از موقعیــت بســیار
مســاعدی بــرای تثبیــت ایــن جایــگاه و هویــت
برخــوردار اســت کــه بــا قــدری تــاش و همــت
مســئوالن و مــردم مــی تــوان ایــن موقعیــت را
مجــددا بــرای شــهر بــه ارمغــان آورد.
وی ادامــه داد :پدیــده مهاجــرت از روســتا بــه
ل توســعه
شــهر کــه مختــص کشــورهای درحــا 
شــناخته میشــود ،طــی چنــد دهــه اخیــر در
کشــور چنــان وســعت پیــدا کــرده کــه بســیاری
از شــهرهای کوچــک تبدیــل بــه کالنشــهر
شــده بــه طــوری کــه ظرفیــت خیلــی از ایــن
کالنشــهرها بــه مرحلــه اشــباع رســیده اســت.
بــا پــر شــدن ظرفیــت کالنشــهرها مهاجــرت
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اظهــار امیــدواری کــرد :بــا راه
انــدازی متــرو در آینــده ای نزدیــک
و احــداث بزرگــراه شــمالی طــی 4
ســال آتــی شــاهد فروکــش تــب
ترافیــک در کالنشــهر کــرج باشــیم
و بــه دنبــال آن ســیر صعــودی
آلودگــی هــوا و مشــکالت زیســت
محیطــی نیــز متوقــف گــردد.
اینکــه ابعــاد فضاهــای پایــدار پــارک
حاشــیه ای در فلکــه هــا کــه صرفــا
ســود آن را واحدهــای تجــاری
اطــراف مــی برنــد ،افــزود :ایــن در
حالــی اســت کــه یــک عابــر معلــول
و بیمــار حتــی بــا ویلچــر و وســایل
کمکــی بــه هیــچ وجــه قادر نیســت
از حاشــیه میــدان هــا عبــور نمایــد.
بــه گفتــه فیــروزگاه راهکارهایــی
ماننــد مطالعــه اثــرات متقابــل
منطقــه مرکــزی بــا اهمیتــی
همچــون جهانشــهر و رجایــی شــهر
بــر ســایر مناطــق یــک ضــرورت
اســت کــه توجــه بــه آن مهم اســت
کــه طــرح پیــاده راه رجایــی شــهر و
یــا محــدوده ترافیکــی جهانشــهر
مبیــن ایــن موضــوع اســت.
وی ایجــاد ســهولت آمــد و شــد
بیمــاران ،معلــوالن ،کــودکان تحــت
پوشــش بهزیســتی و مراجعــه
کننــدگان بــه دســتگاه هــای دولتی
را ضــروری دانســت و افــزود :اعمــال
طــرح هــای محدودیــت ترافیکــی از
قبیــل کارکــرد معابــر یــک طرفــه و
در نهایــت تشــویق و ترغیــب مــردم
و شــهروندان بــه حرکــت پیــاده بــه
داخــل محــدوده بــه عنــوان قطــب
ســامتی و درمــان کــرج و نیــز
ســرویس هــای حمــل و نقــل
عمومــی از دیگــر مــوارد بســیار مهم
و ضــروری اســت کــه مدیریــت
شــهری و مســئوالن بایــد توجــه
داشــته و اهتمــام ورزنــد.

از
معکــوس
ایــن مناطــق
بــه روســتاها و
شــهرهای تــازه
تأســیس حومــه
شــهرها گســترش
یافــت و پدیــده
حاشــیه نشــینی
را بــا معضــات فــراوان رقــم زده اســت کــه
کالنشــهر کــرج هــم از ایــن معضــل بــی نصیــب
نمانــده اســت.
قاســم پــور گفــت :کــرج ،اگرچــه تحــت تاثیــر
گــذر زمــان و افزایــش تجــاوز زندگــی شــهری
بــه حریــم جنــگل هــا ،درختــان و رودخانــه هــا
کــه طــی ســال هــای متمــادی انجــام گرفتــه،
انــدک انــدک از هویــت باغشــهری خــود فاصلــه
گرفتــه و در صــورت غفلــت مــردم و مســئوالن
بــه شــهری آلــوده تبدیــل خواهــد شــد ،امــا
ایــن منطقــه بــه واقــع زادگاه و منشــاء رویــش
و آبادانــی اســت و وجــود روســتاها و بــاغ هــای
بســیار زیبــا و پرطــراوت اطــراف شــهر شــاهدی
بــر ایــن مدعاســت.

باغستان فیلتر تنفسی شهروندان البرزی
از
ادامــه
صفحــه یک -
وی بــا تاکیــد بــر
اینکــه مدیریــت
شــهری بــرای
اجــرای ایــن
طــرح اســتوار و
مصمم اســت ،به
وجود مشــکالتی
در ایــن زمینــه اشــاره و بیــان کــرد :بخشــی کــه بــه
عهــده مدیریــت شــهری واگــذار شــده بــه خوبــی بــه
مرحلــه اجــرا در آمــده اســت امــا در زمینــه دریافــت
زمیــن و حفــظ آن بــا مشــکالت و تهدیداتــی مواجــه
هســتیم کــه اگــر ُکنــد عمــل کنیــم ،فرصــت هــای
موجــود را از دســت خواهیــم داد.
شــهردار کــرج در تشــریح مزایــای اجــرای طــرح
مذکــور عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه بــاد
غالــب از شــمال غــرب بــه شــرق در حرکــت اســت
و بســیاری از آلودگــی هــا و ریزگردهــا از ایــن
منطقــه بــه شــهر وارد مــی شــود ،وجــود منطقــه ای
جنگلــی و درختــکاری شــده مــی توانــد بــه عنــوان
ســدی مقابــل آســیبهای زیســت محیطــی و بادهای
مخــرب عمــل کنــد.
ترکاشــوند افــزود :همچنیــن نقــش بــی بدیــل و
تاثیرگــذار آن در نشــاط شــهروندان و ســاکنان
منطقــه و امــکان بهــره گیــری از محیــط تفریحــی
و گردشــگری آن قابــل اغمــاض نیســت.
ایــن مســئول در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
بــه پیشــرفت پــروژه در مــدت زمــان کــم اشــاره و بــا
بیــان اینکــه ظــرف مــدت دو مــاه  200هــزار چالــه
بــرای کاشــت درخــت در محــدوده باغســتان حفــر
شــده اســت از تــاش شــبانه روزی کارگران ســازمان
جهــت آمــاده ســازی محــل بــرای هفتــه درختکاری
یــاد و عنــوان کــرد :در  16اســفند و همزمــان بــا
هفتــه درختــکاری منتظــر همــکاری دســتگاه هایــی
کــه مــی تواننــد در امــر درختــکاری نقشــی ایفــا
کننــد هســتیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود از مشــکالتی
کــه در مســیر پــروژه قــرار داشــت و مرتفــع شــد
ســخن گفــت و افــزود :در صورتــی کــه شــهرداری
کــرج پیگیــری مداومــی بــرای تحویــل زمیــن
باغســتان انجــام نمــی داد امــکان واگــذاری ایــن
زمیــن بــه دیگــر دســتگاه هــا وجــود داشــت.
ترکاشــوند اضافــه کــرد :در صورتــی کــه زمیــن
باغســتان بــه مدیریــت شــهری تحویــل نمــی شــد
چنــد معــدن شــن و ماســه نیــز در ایــن محــل
گســترش مــی یافــت کــه ایــن موضــوع موجــب
ایجــاد ریزگردهــا و انتقــال آن بــه شــهر کــرج مــی
شــد.
شــهردار کــرج در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه کاشــت
درخــت در محــدوده باغســتان موجب تصفیــه هوای
شــهر مــی شــود و ایــن درختــان بــرای رشــد بــه
آبیــاری نیــاز دارنــد ،گفــت :یــک ســد خاکــی بــرای
ذخیــره آب در ایــن محــل تعبیــه شــده و در حــال
حاضــر نیــز اســتفاده از چشــمه هــای موجــود در
محــل بــرای ایــن امــر پیــش بینــی شــده اســت.
ایــن مســئول در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــه
کاشــت گونــه هــای مقــاوم و کــم آب در محــدوده
تفریحــی گردشــگری باغســتان اشــاره و بیــان کــرد:
کاشــت گونــه هایــی مثل ســنجد ،بــادام تلــخ ،زیتون
و پیــش بینــی محلــی به نــام تاکســتان برای کاشــت
انگــور در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه در تحقــق این
مهــم از نظــرات اســاتید بــزرگ دانشــگاه اســتفاده
شــده اســت.
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برای نخستین بار؛

شورای سیاست گذاری" جشنواره
ملی انتقال تجربیات مدیران" در
حوزه فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
برگزار شد
معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری کــرج از
برگــزاری اولیــن جلســه شــورای سیاســت گــذاری
"نخســتین جشــنواره ملــی انتقــال تجربیــات
مدیــران" در حــوزه فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
بــا حضــور مســئوالن و مدیــران ذیربــط خبــر داد.
ســید علــی اکبــر میروکیلــی در گفتگــو بــا خبرنــگار
پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری کــرج بــا اعــام این
خبــر عنــوان کــرد :اولیــن جلســه شــورای سیاســت
گــذاری "نخســتین جشــنواره ملــی انتقــال تجربیــات
مدیــران" در حــوزه فرهنگــی ،اجتماعی و ورزشــی در
دفتــر معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری ایــن
کالنشــهر برگــزار شــد.
معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری کــرج
باقدردانــی از حمایــت کمیســیون فرهنگــی شــورای
اســامی شــهر کــرج اظهــار داشــت :در جلســه
مذکــور محمــد صــادق باغســتانی رئیــس کمیســیون
فرهنگــی ،مجیــد کاویانــی رئیــس مرکــز پژوهــش
هــا و مطالعــات راهبــردی ،میــر ابراهیــم صدیــق
عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج ،مدیــر فرهنگــی
دانشــگاه آزاد اســامی و دانشــگاه خوارزمــی ،امیــر
حســین اســدی رئیــس مرکــز شــکوفایی صنایــع
فرهنگــی ،غالمرضــا حمیــدی مدیــر کل ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات اســتان البــرز ،مصطفــی رعیتــی
مســئول پیگیــری ویــژه شــهردار حضــور داشــتند.
میروکیلــی ادامــه داد :اولین جلســه شــورای سیاســت
گــذاری "نخســتین جشــنواره ملــی انتقــال تجربیــات
مدیــران" در حــوزه فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
بــا اولویــت بررســی شــیوه هــای اطــاع رســانی و
جلــب مشــارکت مدیــران بــه منظورشــرکت در ایــن
جشــنواره و اشــتراک گــذاری تجربیــات و موضوعاتی
نظیــر شــیوه هــای اجرایــی و سیاســت گــذاری هــای
کلــی مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
ایــن مســئول بیــان کــرد :مســئوالن حاضــر در ایــن
جلســه در خصــوص موضوعــات ذکــر شــده بــه تبادل
نقطــه نظــرات بــا یکدیگــر پرداختنــد و رئیــس مرکز
شــکوفایی صنایــع فرهنگــی نیــز ،گزارشــی کامــل از
رونــد برگــزاری و شــکل گیــری "نخســتین جشــنواره
ملــی انتقــال تجربیــات مدیــران" در حــوزه فرهنگــی،
اجتماعــی و ورزشــی ارائــه داد.
معــاون فرهنگــی شــهردار کــرج بــا تشــریح محــور
هــای نخســتین جشــنواره انتقــال تجربیــات مدیــران
در حــوزه هــای فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزش خاطــر
نشــان کــرد :تجربیــات مدیــران در کاهــش آســیب
هــای اجتماعــی ،تجربــه مدیــران در تدویــن برنامــه
هــای اســتراتژیک ،تجربــه مدیــران در اســتفاده
درســت و بهینــه از فضــای مجــازی و فنــاوری هــای
نویــن ،تجربــه مدیــران در هــم افزایــی و مشــارکت
همــه جانبــه دســتگاهها در راســتای واگــذاری
امــور فرهنگــی بــه مــردم و نهادهــای مــردم محــور
مهمتریــن بخــش هــای رقابتــی ایــن جشــنواره ملــی
اســت.
وی در پایــان ســخنان خــود یــادآور شــد :مدیــران
و عالقمنــدان بــه شــرکت در ایــن جشــنواره مــی
تواننــد تجربیــات خــود را حداکثــر تــا  15بهمــن
مــاه ســال جــاری بــه دبیرخانــه "نخســتین جشــنواره
ملــی انتقــال تجربیــات مدیــران" در حــوزه فرهنگــی،
اجتماعــی و ورزشــی ارســال نماینــد و جهــت کســب
اطالعــات بیشــتر و شــرکت در اختتامیــه ایــن
جشــنواره نیــز در اســفند مــاه ســال  95بــه ســایت
 www.modiranefarhangi.irمراجعــه کننــد.
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در راستای بهسازی بافتهای فرسوده در کرج؛

اریان کوچک

کمیته "توانمند سازی اقتصادی و مشارکت های مردمی ستاد
بازآفرینی شهری " برگزار شد

معــاون مالــی اقتصــادی شــهرداری
کــرج گفــت :هــدف از تشــکیل
کمیتــه مذکــور همــکاری متقابــل
ارگانهــای شــهری و اســتانی البــرز
بــه منظــور بهســازی و نوســازی
بافــت هــای فرســوده بــا مشــارکت
مردمــی و ارائــه تســهیالت
مناســب بــه مــردم در ایــن زمینــه
مــی باشــد.
فــرج اهلل ایلیــات در گفتگــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج بــا اشــاره بــه
برگــزاری اولیــن جلســه کمیتــه
"توانمنــد ســازی اقتصــادی و
مشــارکت هــای مردمــی ســتاد
بازآفرینــی شــهری شهرســتان
کــرج افــزود :ایــن کمیتــه از
ســوی فرمانــداری ایــن کالنشــهر
تشــکیل شــده اســت و اعضــای
ایــن کمیتــه را نمایندگانــی از
شــهرداری کــرج ،اداره کل راه
و شهرســازی ،ســازمان صنعــت
و معــدن ،بانــک هــا ،کمیتــه
امــداد امــام خمینــی (ره) ،اداره
کل میــراث فرهنگــی ،اداره کل
آمــوزش فنــی و حرفــه ای و
شــورای ایــن شهرســتان تشــکیل
مــی دهنــد.
معــاون مالــی اقتصــادی شــهرداری
کــرج اظهــار داشــت :ایــن کمیتــه
شــامل چهــار کارگــروه اســت
کــه کمیتــه توانمنــدی ســازی

فرهنگــی _ اجتماعــی ،فنــی و
شهرســازی ،پیشــگیری از گسترش
بافــت هــای نابســامان ،اقتصــادی و
مشــارکت هــای مردمــی از جملــه
آن مــی باشــد.
ایلیــات ادامــه داد :دولــت بــه
دنبــال آن اســت تــا بافــت هــای
فرســوده اســتان البــرز را نوســازی
و بهســازی نمایــد و بــرای انجــام
ایــن مهــم نیــز اعتباراتــی را بــر
اســاس طــرح هــا و پــروژه هــای
ارائــه شــده توســط دســتگاه
هــای شــهری و اســتانی ذیربــط
در اختیــار ایــن کالنشــهر قــرار
مــی دهــد تــا بــا وقــوع حــوادث
غیــر مترقبــه و بالیــای طبیعــی
خطــرات احتمالــی در ایــن بافــت
هــا را بــه حداقــل ممکــن برســاند.
ایــن مســئول گفــت :شــهرداری
کــرج تــا کنــون اقدامــات مطلوبــی
را در زمینــه نوســازی و بهســازی
بافــت هــای فرســوده در ســطح
شــهر بــه انجــام رســانده و
معافیــت هــا و تســهیالتی را بــرای
تحقــق ایــن مهــم در اختیــار
شــهروندان قــرار داده اســت کــه
ســاماندهی اراضــی اســام آبــاد بــا
آزاد ســازی  70هکتــار از اراضــی
و تخصیــص  10میلیــارد تومــان
در ایــن زمینــه از جملــه فعالیــت
هــای صــورت گرفتــه مــی باشــد.
وی یــادآور شــد :همچنیــن ایــن

دســتگاه مکاتباتــی را بــا شــهرهای
اقمــاری نظیــر کمالشــهر و محمــد
شــهر در رابطــه بــا بافــت هــای
فرســوده انجــام داده اســت تــا بــا
نشســت هایــی در ایــن خصــوص،
تصمیمــات کالنــی اتخــاذ گــردد و
معضــات بافــت هــای مذکــور در
اســتان البــرز بــه حداقــل ممکــن
برســد.
معــاون مالــی اقتصــادی شــهرداری
کــرج تاکیــد کــرد :مهــم تریــن
معضــل بافتهــای فرســوده شــهر
کــرج ،قولنامــه ای بــودن ســند
ایــن بافــت هــا مــی باشــد کــه
مانــع از تجمیــع امــاک مذکــور
مــی شــود و از طرفــی بــه دلیــل
همیــن مشــکل ،ســرمایه گــذاران
اشــتیاقی بــه ســرمایه گــذاری در
ایــن زمینــه ندارنــد.
ایلیــات بیــان کــرد :بــا تکیــه بــر
طرحــی منســجم در زمینــه احیای
بافتهــای فرســوده شــهرداری کــرج
بــا همــکاری متقابــل ســایر ارگانها
مــی توانــد ایــن مهــم را در ســطح
شــهر محقــق ســازد و بــا در نظــر
گرفتــن ســکونتگاه هــای متمرکــز
بــرای مالــکان اینگونــه بافــت هــا
در مجــاورت محــل زندگــی آنهــا
مــی تــوان بــا تملــک بافــت هــای
فرســوده نوســازی و بهســازی آن را
بــا موفقیــت بــه اجــرا رســاند.
ایــن مســئول در پایــان خاطــر

نشــان کــرد :ارائــه راهکارهــای
اقتصــادی بــر اســاس وضعیــت
اقتصــادی شــهر کــرج و اســتفاده
از تــوان ســایر ارگان هــا در
راســتای ســند دار کــردن امــاک
قولنامــه ای بافــت هــای فرســوده،
ارائــه تســهیالت بــه شــهروندان در
محــات هــدف ،ایجــاد اشــتغال
و درآمــد زایــی در بافــت هــای
مذکــور ،جلــب ســرمایه گــذاری
داخلــی و خارجــی و ...از جملــه
راه حــل هایــی اســت کــه بــا
اجرایــی کــردن آن مــی توانیــم
نوســازی بافــت هــای فرســوده
را محقــق ســازیم و هــدف از
تشــکیل کمیتــه "توانمنــد ســازی
اقتصــادی و مشــارکت هــای
مردمــی ســتاد بازآفرینــی شــهری
شهرســتان کــرج" نیــز اجرایــی
کــردن راهکارهــای ذکــر شــده
اســت.

باغستانی:

مســئولیت هایــی هســتیم کــه
حفــظ تندرســتی ،مهــم تریــن آنها
اســت ،بیــان داشــت :آلودگــی هــوا
بــه طــرق گوناگونــی مــیتوانــد
آثــار زيانبــاری را در درازمــدت و
كوتــاه مدتــي بــر ســامت انســان
هــا بگــذارد.
وی اضافــه کــرد :تاثيــر آلودگــی
هــوا بــر افــراد مختلــف متفــاوت
اســت؛ برخــی بيمــاري هــا ماننــد
آســم ،بيمــاري قلبــی و ريــوی در
مواقــع آلودگــی هــوا تشــديد مــی
شــوند .معمــوال ميــزان آســيب
هــا بســتگی بــه ميــزان قــرار
گرفتــن در معــرض مواد شــيميايی
زيانبــار دارد يعنــي مــدت تمــاس
بــا آاليندههــا و غلظــت مــواد
شــيميايی.
باغســتانی ادامــه داد :بســياری از
درختــان در بزرگــراه هــاي شــهر
تهــران در حالــت نيمــه مرگــی
هســتند كــه علــت ایــن پدیــده نیز
انباشــت اليــهای از ذرات آالينــده
بــر شــاخ و بــرگ آنهــا اســت.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه

در بســياری از كشــورهای جهــان
اقداماتــی بــرای كاهــش آثــار
آلودگــی هــوا بــر محيــط زيســت
انجــام شــده اســت و دانشــمندان
آثــار زيانبــار آلودگــی هــوا را بــر
گياهــان ،حيوانــات و زندگــی
انســان هــا مطالعــه مــیكننــد،
ن گــذاران قوانينــی را
گفــت :قانــو 
بــرای كنتــرل كاهــش آاليندههــا
تصويــب نمــوده و آمــوزگاران نیــز
در مــدارس و اســتادان در دانشــگاه
هــا آثــار آلودگــی هــوا را بــرای
نســل جــوان تشــريح مــیكننــد.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی
عنــوان کــرد :اوليــن گام بــرای
حــل مشــكل آلودگــی هــوا ارزيابــی
اســت ،محققــان آلودگــی هــوا را
بررســی نمــوده و اســتانداردهايی را
بــرای انــداز ه گيــری نــوع و مقــدار
آاليندههــای خطرنــاك تعييــن
مــیكننــد ،بعــد از آن بايــد حــد
مجــاز آاليندههــای هــوا مشــخص
شــود.
وی افــزود :اهمیــت محیط زیســت
امــروزه بــرای همــه روشــن اســت و

بایــد بــا برنامــه در همــه موضوعات
همچــون مدیریــت پســماند بــه
خصــوص پســماندهای ویــژه
صنعتــی و بیمارســتانی داشــته
باشــیم.
عضــو شــورای اســامی شــهر
کــرج خاطــر نشــان کــرد:
بهتریــن راه کمــک بــه کاهــش
آلودگــی هــوا همراهــی مــردم در
اســتفاده حداقلــی از خودروهــای
شــخصی و رعایــت الگــوی صحیــح
مصــرف انــرژی اســت و تــک تــک
شــهروندان بایــد در ایــن خصــوص
احســاس مســئولیت کننــد.

سکونت در کالن
شهرها خطرات
ناشی از آالینده
های محیطی را در
پی دارد
رئیــس کمیســیون فرهنگــی
شــورای اســامی شــهر کــرج
اظهــار داشــت :ســکونت در کالن
شــهرها خطــرات ناشــی از آالینــده
هــای محیطــی را بــرای شــهروندان
در پــی دارد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیرت
شــهری کــرج ،محمــد صــادق
باغســتانی در جلســه آلودگــی
هــوا و آثــار زیانبــار آن بــا بیــان
اینکــه هــر یــک از مــا در قبــال
خــود ،کــودکان ،ســالمندان و تــک
تــک اعضــای خانــواده عهــده دار

پیام شهروندی
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احمدی پرگو خبر داد:

طرح تفصیلی جدید کرج
تهیه شد /اجرای قانون
پیش فروش آپارتمانها
سد محکمی در برابر
تخلفات
معــاون شهرســازی و معمــاری
شــهرداری کــرج از تهیــه طــرح تفصیلی
جدیــد ایــن کالنشــهر خبــر داد و گفــت:
در تــاش هســتیم تــا طــرح مذکــور تــا
پایــان ســال جــاری در کمیســیون مــاده
 5بــه تصویــب برســد؛ قانــون پیــش
فــروش آپارتمانهــا نیــز درایــن کالنشــهر
عطایی؛

مشارکت
شهروندان،
اصلی ترین عامل
در خلق زیبایی
های شهری کرج
است
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی
شــهرداری کــرج بــا اشــاره
بــه اینکــه یــک شــهر خــوب
را شــهروند خــوب مــی ســازد
و رعایــت قوانیــن شــهروندی
نقــش تعییــن کننــده ای در

اجرایــی شــده اســت کــه بــا تحقــق ایــن
مهــم از فــروش امــاک بــه چندیــن نفــر
جلوگیــری مــی شــود.
احــداهلل احمــدی پرگــو در گفتگــو
بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری مدیریــت
شــهری کــرج ایــن مطلــب را عنــوان
کــرد و گفــت :از جملــه اقداماتــی
کــه از ابتــدای ســال  95در اولویــت
کاری معاونــت شهرســازی و معمــاری
شــهرداری کــرج قــرار گرفــت تهیــه
طــرح تفصیلــی جدیــد شــهر بــود.
معــاون شهرســازی و معمــاری
شــهرداری کــرج اظهــار داشــت :طــرح
تفصیلــی جدیــد شــهر کــرج از وضــع
موجــود شــهر برداشــت شــده و مغایــرت
هــای آن بــا طــرح تفصیلــی قدیــم مورد

برگــزاری مطلــوب تــر اقدامــات
نهاد هــای خدمــات رســان دارد،
گفــت :مشــارکت شــهروندان،
اصلــی تریــن عامــل در خلــق
زیبایــی هــای شــهری کــرج
اســت.
حســین عطایــی در گفتگــو
بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج ،ایــن
مطلــب را اعــام کــرد و افــزود:
بــا توجــه بــه اینکــه شــهر
متعلــق بــه مــردم اســت و همین
امــر شــهروندان را موظــف بــه
مشــارکت و همــکاری بــرای
داشــتن شــهری ســالم و زیبــا
مــی کنــد ،رعایــت قوانیــن و
تعهــد بــه حقــوق شــهروندی
از ســوی مــردم ضــرورت مــی

تفســیر و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
احمــدی پرگــو ادامــه داد :بــه دنبــال
آن هســتیم تــا طــرح تفصیلــی جدیــد
شــهر کــرج تــا پایــان ســال جــاری در
کمیســیون مــاده  5بــه تصویــب برســد و
بــه محــض بــه تصویــب رســیدن ،کمیته
هایــی بــا حضــور نهادهــای مختلــف
شــهری و اســتانی تشــکیل مــی شــود تا
طــرح مذکــور در شــهر بــه اجــرا درآیــد.
ایــن مســئول در بخشــی دیگــر از
ســخنان خــود بــه مبحــث اجرایــی
کــردن قانــون پیــش فــروش آپارتمــان
هــا در شــهر کــرج اشــاره کــرد و گفــت:
ایــن قانــون در ســال  91مصــوب و آئیــن
نامــه اجرایــی آن نیــز در ســال  93ابــاغ
شــده بــود کــه طــی جلســات متعــدد و

یابــد.
ایــن مســئول احســاس تعلــق
خاطــر داشــتن نســبت بــه
حفاظــت و نگهــداری از زیبایــی
هــای شــهری را وظیفــه ای مهم
خوانــد و گفــت :تحقــق ایــن
مهــم بیــن شــهروندان از وظایف
مدیریــت شــهری بــه شــمار مــی
رود و ســازمان زیباســازی بــه
عنــوان زیرمجموعــه ایــن نهــاد
خدمــت رســان در صــدد اســت
بــا اجــرای اقداماتــی نویــن ایــن
حــس تعلــق را در شــهروندان
ایجــاد کنــد.
وی ،اطــاع رســانی در خصــوص
مزایــای رعایــت فرهنــگ
شــهروندی و نهادینــه کــردن
آن را از جملــه اقدامــات

امضای تفاهم نامه مشترک معاونت فرهنگی
شهرداری کرج و اداره کل فناوری اطالعات

اداره کل ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات اســتان البــرز و معاونت
فرهنگــی ورزشــی شــهرداری
کــرج بــا امضــای تفاهــم نامــه
ای ،همــکاری هــای دوجانبــه
را بــه منظــور توســعه اشــتغال
در حــوزه فنــاوری اطالعــات،
توســعه ســبک زندگــی اســامی
ایرانــی در بســتر آی تــی و ایجاد
هــم افزایــی آغــاز کردنــد.
مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات اســتان البــرز در
گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه
خبــری مدیریــت شــهری کــرج
ایــن خبــر را اعــام کــرد و یکــی
از مهمتریــن دســتگاه هــای
اثرگــذار در حــوزه اجتماعــی را

شــهرداری و معاونــت
فرهنگــی ایــن دســتگاه
ذکــر کــرد کــه بــا توجــه
بــه وســعت عملکــرد و
امکانــات ،قــادر خواهــد
بــود تاثیــرات بســزایی را
در ایــن زمینــه بــر جــای
بگــذارد.
غالمرضــا حمیــدی بــا
بیــان اینکــه در زمینــه
ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ،آگاهــی
شــهروندان کافــی نیســت،
خاطرنشــان کــرد :در نشســت
مشــترکی کــه بــا ایــن معاونــت
برگــزار شــد ،تفاهــم نامــه ای بــه
تصویــب رســید کــه بــر اســاس
آن برخــی فعالیــت هــای مرتبط
از جملــه توســعه اشــتغال و
ســبک زندگــی اســامی ایرانــی
را افزایــش دهیــم.
حمیــدی گفــت :بــر همیــن
اســاس مقرر شــد موضــوع ایجاد
خانــه فعــاالن مجــازی بــا رویکرد
هــم افزایــی جامعــه بــه منظــور
توســعه ســبک زندگــی ،ایجــاد
بســیج اجتماعــی در حــل چالش
هــای شــهری و تهیــه و تولیــد

کتــاب ،از طریــق دو دســتگاه
پیگیــری شــود.
وی بیــان داشــت :برگــزاری
جشــنواره تولیــد ســناریوی
بــازی هــای رایانــه ای بــا رویکــرد
سناریونویســی در زمینــه هــای
ســبک زندگــی ،کارآفرینــی
و ارتقــای مدیریــت شــهری و
تقویــت کارآفرینــی دیجیتــال
مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ایــن مســئول پیگیــری موضــوع
اینترنــت پــاک بــرای اتوبــوس
هــای شــهری را از دیگــر
موضوعــات تفاهــم شــده میــان
ایــن اداره کل بــا معاونــت
فرهنگــی ورزشــی شــهرداری
کــرج عنــوان کــرد.
بــه گفتــه حمیــدی ،اســتفاده از
تمامــی ظرفیــت هــای طرفیــن
بــا هــدف انجــام فعالیــت هــای
مشــترک در زمینــه هــای
مذکــور ،در کنــار ایجــاد تفاهــم
بــرای برگــزاری اســتارت آپ بــا
موضوعــات توافقــی ،از دیگــر
نتایــج ایــن نشســت مشــترک
بــود کــه بــه زودی مــورد
پیگیــری و اجــرا قــرار مــی
گیــرد.

منظــم با حضــور مســئوالن دادگســتری
و اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
البــرز و مشــاوران امــاک شــهر ایــن
قانــون در شــهرداری ایــن کالنشــهر
اجرایــی شــد.
وی در رابطــه بــا قانــون پیــش فــروش
آپارتمــان هــا یــادآور شــد :بــرای مالکــی
کــه قصــد پیــش فــروش آپارتمــان خــود
را دارد دفترچــه اطالعــات فنــی صــادر
مــی شــود و دفاتــر اســناد رســمی ایــن
دفترچــه بایــد اقــدام بــه پیــش فــروش
ملــک کننــد؛ ایــن امــر مانــع از فــروش
ملــک بــه چندیــن نفــر مــی شــود
و تخلفــات در ایــن زمینــه را بســیار
کاهــش مــی دهــد.

ســازمان زیباســازی کــرج
ذکــر و عنــوان کــرد :پیــروی
از قوانیــن شــهروندی ،رعایــت
پاکیزگــی جــداره هــای شــهری
و جلوگیــری از نازیبایــی هــای
بصــری ،مراقبــت از مــکان هــای
تفریحــی و زیبایــی های شــهری
و  ...بــه عنــوان پیــام شــهروندی
و در قالــب بنــر در ســطح شــهر
اکــران شــده اســت.
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی
شــهرداری کــرج بــا بیــان اینکــه
متولیــان ســاخت شــهر اهتمــام
خــود بــرای داشــتن شــهری
اســتاندارد و خــوب بــه کار
مــی گیرنــد ،اظهــار داشــت :در
مقابــل نیــز شــهروندان بایــد بــا
تــاش و همراهــی و مشــارکت
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روزنامه الکترونیکی مدیریت شهری کرج
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و
شورای اسالمی کرج

جهــت نگــه داشــتن یــک شــهر
خــوب بکوشــند تــا ایــن تعامــل
دو طرفــه بازخــوردی اثــر بخــش
داشــته باشــد.
عطایــی شــهر و شــهروند را
مکمــل یکدیگــر دانســت و
اضافــه کــرد :نحــوه ارتبــاط بیــن
شــهرو شــهروند از مــوارد مهــم
و اساســی مرتبــط بــا فرهنــگ
شــهروندی و شهرنشــینی اســت
و اقدامــات ســازمان زیباســازی
نیــز درراســتای ترویــج فرهنــگ
همچنیــن ایجــاد فرصــت تعامل
و نقــش آفرینــی شــهروندان
اجرایــی مــی شــود.
ایــن مســئول در پایــان ســخنان
خــود اظهــار داشــت :در صورتــی
کــه شــهروندان شــهر را خانــه

خــود بداننــد و در راســتای
حفاظــت و نگهــداری بــا مدیریت
شــهری همــکاری مداومــی
داشــته باشــند ،ارتباطــی دو
ســویه بیــن مســئوالن و مــردم
برقــرار و ارائــه خدمــات هدفمند
مــی شــود کــه ایجــاد شــهری
ایــده آل بازخــورد ایــن مهــم
مــی باشــد.

مدیر کل صدا و سیما استان البرز:

تصمیم گیری در بحث آلودگی هوا استانی و ملی باشد
مدیــر کل صــدا و ســیمای
اســتان البــرز اظهــار داشــت:
در بحــث آلودگــی هــوا،
تصمیــم گیــری هــا بایــد
اســتانی و در بخشــی نیــز
ملــی باشــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری
مدیریــت شــهری کــرج ،علــی
رامــک در جلســه آلودگــی
هــوا و آثــار زیانبــار فــردی
و اجتماعــی کــه بــه همــت
کمیســیون فرهنگــی شــورای
اســامی شــهر کــرج برگــزار
شــد ،اظهــار داشــت :اگــر
بتوانیــم مصــرف ســوخت
خــودرو هــا را بــه پنــج درصــد
کاهــش دهیــم  50درصــد در
مصــرف ســوخت کاهــش
خواهیــم داشــت.
وی اظهــار داشــت :منشــاء
بخــش اعظــم بحــران هــوا
ترافیــک اســت و اگــر بتوانیــم
در ســطح شــهر تســهیل
رفتــار ترافیــک انجــام دهیــم
گام بلنــدی در کاهــش
آلودگــی هــوا برداشــته ایــم.
مدیــر کل صــدا و ســیما بــا
بیــان اینکــه الزم اســت در

ایــن زمینــه شــورای
شــهر فعالیــت هــای
آینــده پژوهــی انجــام
دهــد ،افــزود :آلودگــی
هــوا و رســیدن آن بــه
ســطوح بحرانــی پدیــده
ای نگــران کننــده اســت
کــه ســامت شــهروندان
را بــه خطــر مــی انــدازد،
بــه همیــن علــت جامعــه
جهانــی در تــاش بــرای
مبــارزه بــا ایــن پدیــده از
طریــق اجــرای راهکارهــای
بلندمــدت و مقابلــه در
موقعیــت هــای فــوق العــاده
اســت.
ایــن مســئول خاطــر نشــان
کــرد :بــی شــک ترافیــک
وســایل نقلیــه موتــوری و
سیســتم هــای گرمایشــی
خانگــی بزرگتریــن عوامــل
آلودگــی هــوا در شــهرها
بــه شــمار مــی رونــد؛ بــه
خصــوص ،وســایل نقلیــه بــه
ســبب ســطح بــاالی انتشــار
مــواد آالینــده آنهــا در محیــط
هــای بــا ترافیــک ســنگین

نقــش مرکــزی در وضعیــت
نامناســب هــوای شــهرهای
بــزرگ ایفــا مــی کننــد.
رامــک در پایــان تصریــح
کــرد :علــت عــدم بارندگــی در
البــرز ناشــی از آلودگــی هــوا
اســت ایــن در حالــی اســت
کــه در چنــد روز گذشــته
شــاهد بــارش در نقــاط
نزدیــک بــه البــرز از جملــه
قزویــن بودیــم و بــا همــه
ایــن بایــد بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه برگــزاری جلســات
پیشــگیرانه جهــت تغییــر
نگــرش بایــد بــه مرحلــه
اجرایــی برســد تــا نتیجــه
بخــش باشــد.

