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علــی کمالــی زاده، شــهردار کــرج 
ــن  ــیدن اولی ــرا رس ــی ف در پیام
ســالگرد شــهادت ســردار رشــید 
قاســم  اســام ســپهبد حــاج 
ســلیمانی و همرزمــان شــهیدش 

ــت. ــلیت گف را تس
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج 
امــروز، در متــن ایــن پیــام آمــده 

اســت:
ــی  ــوا ف ــَن ُقِتل ــَبنَّ الَّذی "َوال تَحَس
ِ أَمواتـًـا بـَـل أَحیــاٌء ِعنَد  َســبیِل اللَّ

ِِّهــم یُرَزقــوَن" َرب
ــر  ــان مب ــز گم ــر هرگ ای پیامب
ــدا کشــته  ــه در راه خ کســانی ک
شــدند مردگاننــد بلکــه آنــان 
پروردگارشــان  نــزد  و  زنده انــد 

ــه  ۱۶۹  ــوند. )آی روزی داده می ش
ــران( ــوره آل عم س

ــت  ــردان خداس ــر م ــهادت هن ش
الل  فــی ســبیل  مجاهدیــن  و 
بــرای  افــراد  شایســته ترین 
کســب ایــن مــدال پــر افتخــار و 
همجــواری بــا ســاالر شــهیدان در 

ــتند. ــی هس ــوان اله رض
شــهید ســلیمانی تــا همیشــه 
ــاص،  ــرت، اخ ــزت، غی ــاد ع نم
از  دفــاع  ســتیزی،  اســتکبار 

ــرای  ــتی ب ــن دوس ــوم و وط مظل
ــی  ــران باق ــرور ای ــت شــهید پ مل
مــی مانــد و مــردم هیــچ گاه 
دالوری هــای ســردار دل هــا را کــه 
در روزهــای دفــاع مقــدس، دفــاع 
از حــرم اهــل بیــت )ع( و ... در 
برابــر هجــوم بــی امــان دشــمنان 
نظــام و انقــاب ســینه ســپر کرد، 

ــرد. ــد ک ــوش نخواهن فرام
اینجانــب فــرا رســیدن اولیــن 
اســطوره  شــهادت  ســالگرد 

ــپاه  ــرافراز س ــردار س ــت س مقاوم
قاســم  حــاج  شــهید  اســام 
ســلیمانی و همرزمــان شــهیدش 
ــه پیشــگاه مقــدس حضــرت  را ب
ولیعصــر )عــج(، مقــام معظــم 
رهبــری، خانــواده معظــم شــهدا، 
تســلیت  گرانقــدر  ایثارگــران 
ــی  ــم و از درگاه حــق تعال می گوی
مســألت دارم کــه مــا را در حفــظ 
امانــت گرانقــدر آن شــهید و ادامه 

ــد. ــاری نمای ــش ی راه پاک

پیام تسلیت شهردار کرج به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

شهردار کرج: 

برای میزبانی 
جام ملت ها  کنار 
فدراسیون فوتبال 

هستیم 

۲۸۰۰ مخزن مکانیزه 
پسماند در معابر 

اصلی کرج جانمایی شد

به منظور انجام عملیات عمرانی؛ 
۶۰۰ متر از بلوار پونه 
شرقی به منطقه پنج 

تحویل داده شد

ترافیک ورودی 
آرامستان بهشت سکینه 

)س( روان می شود

از ابتدای امسال تا کنون: 
بیش از ۸۰۰۰ حریق و 
حادثه در کرج گزارش 

شده است

جمعه سیاه!

طرح ضربتی جمع آوری 
چرخ دستی های غیرمجاز 

اجرا می شود

دی ماه بهترین زمان برای 
جابه جایی درختان بلوار 

جمهوری است

شستشوی تابلوهای ترافیکی 
در منطقه ۹ / حذف زوائد 

بصری از معابر

برخورد قانونی با 
هرگونه ساخت و ساز 
غیرمجاز در منطقه ۲

مشکالت بازار 
خودروی »کیانمهر« 

رفع می شود



۲
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رئیس سازمان مدیریت پسماند :

طرح ضربتی جمع آوری 
چرخ دستی های غیرمجاز 

اجرا می شود

ــت پســماند  ــازمان مدیری ــس س رئی
ــرح  ــرای ط ــرج از اج ــهرداری ک ش
ضربتــی جمــع آوری چــرخ دســتی 
ــن کانشــهر  ــر مجــاز از ای هــای غی

ــر داد. خب
محمــد مســیبی در گفــت و گــو بــا 
ــار  ــروز اظه ــرج ام ــری ک ــگاه خب پای
و  بــه منظــور ســاماندهی  کــرد: 
زیســت  معضــات  از  جلوگیــری 
محیطــی طــرح ضربتــی جمــع آوری 
ــه  ــای غیرمجــاز ک چــرخ دســتی ه
ــات  ــع آوری ضایع ــه جم ــادرت ب مب
خشــک در ســطح شــهر مــی کنــد 

ــت. ــده اس ــاز ش آغ
ــا  ــه ب ــرح ک ــن ط ــه داد: ای وی ادام
هــدف ســاماندهی چــرخ دســتی هــا 
و تفکیــک زبالــه صــورت مــی گیــرد، 
از منطقــه ۱ شــهرداری کــرج آغــاز و 
ــان ســال در تمامــی مناطــق  ــا پای ت

شــهر کــرج ادامــه خواهــد داشــت.
ــت پســماند  ــازمان مدیری ــس س رئی
شــهرداری کــرج بــا اشــاره بــه 
ضــرورت همــکاری شــهروندان در 
اجــرای طــرح تفکیــک زبالــه از 
منــازل گفــت: همــکاری شــهروندان 
و تفکیــک زبالــه از درب منــازل و 
ــه هــای تفکیــک شــده  تحویــل زبال
بــه عوامــل ســازمان پســماند، کمک 
شــایانی بــه جلوگیــری از زبالــه 
گــردی و تــردد چــرخ دســتی هــای 
ــی  ــهر م ــطح ش ــاز در س ــر مج غی

ــد. کن

و  نشــانی  آتــش  ســازمان  رئیــس 
کــرج  شــهرداری  ایمنــی  خدمــات 
گفــت: از ابتــدای ســال تــا کنــون 
ــار  ــق و چه ــورد حری ــار و ۴۴۷ م چه
هــزار و ۶۲ مــورد حادثــه گــزارش 

شــده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج 
امــروز عبــاس وحیــدی در حاشــیه 
ــق و  ــیون تلفی ــس کمیس ــد رئی بازدی
ــه،  ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس رئی
حقوقــی و امــاک شــورای شــهر کــرج 
ــش  ــازمان آت ــف س ــای مختل از واحده

نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
کــرج اظهــار کــرد:  ســازمان آتــش 
نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
ــهروندانی  ــه ش ــتگاه ب ــا ۳۲ ایس ــرج ب ک
ــی  ــق م ــا حری ــه و ی ــار حادث ــه دچ ک

شــوند خدمــات الزم را ارائــه مــی دهــد.
وی ادامــه داد: البتــه نیروهــای ایــن 
ســازمان عــاوه بــر امدادرســانی بــه 
شــهروندان کرجــی، در مناطــق همجــوار 
و بخشــی از آزاد راه تهــران - کــرج – 

ــد. ــت دارن ــز فعالی ــن نی قزوی

ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
خصــوص  در  فرهنگســازی 
ــار  ــازمان اظه ــن س ــات ای خدم
صداوســیما  اســت  الزم  کــرد: 
امــر  در  اســتان  رســانه های  و 
آگاه ســازی  و  فرهنگ ســازی 
را  الزم  اقدامــات  شــهروندان 
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــد ت ــورت دهن ص
وقــوع حــوادث،  از  پیشــگیری 
ــی  ــی و مال ــزان خســارت جان می
شــهروندان را کاهــش دهیــم.

ایــن مســئول بــا اشــاره بــه 
ــه شــده توســط  ــات ارائ بخشــی از خدم
نیروهــای ایــن ســازمان در ســال جــاری 
اظهــار کــرد: از ابتــدای ســال تــا کنــون 
چهــارو ۴۴۷ مــورد حریــق و چهــار هــزار 
و ۶۲ مــورد حادثــه گــزارش شــده اســت.

شــهردار کــرج گفــت: 
فدراســیون فوتبــال برای 
کســب میزبانــی جــام 
همراهــی  از  ملت هــا 
منــد  بهــره  همگانــی 

خواهــد شــد.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
خبــری کــرج امــروز بــه 
ــمی  ــایت رس ــل از س نق
فوتبــال  فدراســیون 
اســامی  جمهــوری 
علــی  دکتــر  ایــران، 
از  پــس  زاده،  کمالــی 
برگــزاری جلســه برخــط 
ــا  ــیون ب ــرکل فدراس دبی
هیئت هــای  روســای 
شــهردارهای  فوتبــال، 
شــهرهای معرفی شــده 
میزبــان  به عنــوان 
جــام  رقابت هــای 
ملت هــای ۲۰۲۷، اظهــار 
کــرد: نشســت بســیار 
حضــور  بــا  را  خوبــی 
فدراســیون  دبیــرکل 
ــم  ــزار کردی ــال برگ فوتب

ــرای  ــف ب ــاط مختل و نق
برگــزاری مــورد بررســی 

قــرار گرفــت.
کــرد:  اضافــه  وی 
میزبانــی ایــن رویــداد 
و  رشــد  باعــث  مهــم 
ترقــی بســزایی بــرای 
ــهر  ــژه ش ــه وی ــور ب کش
میزبــان خواهــد شــد، بر 
ــچ  ــاس از هی ــن اس همی
ــی  ــرای میزبان ــی ب تاش
ــدون نقــص  ــوب و ب مطل

ــرد و  ــم ک ــغ نخواهی دری
فدراســیون فوتبــال در 
ایــن مســیر همراهــی 
خواهــد  را  همگانــی 

داشــت.
شــهردار کــرج گفــت: 
جــام ملت هــای آســیا 
ــی  ــاق بین الملل ــک اتف ی
ــه  ــد ده ــه چن ــت ک اس
ــزار نشــده  ــران برگ در ای
ایــن  میزبانــی  اگــر  و 
ایــران  بــه  بازی هــا 

از  شــود  داده 
ــی،  ــاظ سیاس لح
ــادی، ورزش  اقتص
اجتماعــی  و 
تأثیــرات  نیــز 
فراوانــی  مثبــت 
رقــم خواهــد  را 
زد. بــدون شــک 
ایــن  برگــزاری 
بســیار  رویــداد 
باعــث  بــزرگ 
ــا  ــد ت ــد ش خواه
جوانــان بــه ورزش 
پیــش  ز بیش ا

شــوند. ترغیــب 
کمالــی زاده ادامــه داد: 
بحــث دیگــری کــه بایــد 
کنــم،  اشــاره   آن  بــه 
موضــوع ارتقــای کیفیت 
اطاع رســانی در میــان 
جامعــه اســت، رســانه ها 
ایــن رویــداد مهــم  از 
بهتریــن  می تواننــد 
اطاع رســانی و عملکــرد 

ــند. ــته باش را داش

گفــت:  همچنیــن  وی 
حضــور  دلیــل  بــه 
ــواداران  ــاگران و ه تماش
کشــورمان  در  تیم هــا 
ــد  ــاهد رش ــوان ش می ت
توریســت  صنعــت 

باشــیم.
شــهردار کــرج تأکیــد 
ــرات  ــر تأثی ــرد: از دیگ ک
میزبانــی  ایــن  مهــم 
رشــد  بــه  می تــوان 
ســاخت ســاز هتــل  و 
ــرد. ــاره ک ــتادیوم  اش اس
گفــت:  زاده  کمالــی 
به عنــوان  نیــز  کــرج 
شــهرهای  از  یکــی 
ــه  ــان ب پیشــنهادی میزب
فوتبــال  کنفدراســیون 
ــه  ــده ک ــیا معرفی ش آس
انتخــاب  صــورت  در 
بــدون شــک تمــام تــوان 
ــی  ــرای میزبان ــود را ب خ
شــأن  در  و  شایســته 
ــه کار  ــامی ب ــران اس ای

گرفــت.  خواهیــم 

شهردار کرج: 

برای میزبانی جام ملت ها کنار فدراسیون فوتبال هستیم 

از ابتدای امسال تا کنون: 

بیش از ۸۰۰۰ حریق و حادثه در کرج گزارش شده است



معاون خدمات شهری شهرداری کرج: 

۲۸۰۰ مخزن مکانیزه پسماند در معابر اصلی کرج جانمایی شد
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج: 

رعایت ضوابط مناسب سازی برای صدور پایان کار ضروری است

جمعه سیاه!
بایــد بگوییــم جمعــه ی ســیاه. روزی کــه همــه 
مــان زمیــن گیــر شــدیم. روزی بهــت آور و از آن 

ســو دلهــره آور.
ــروز -  ــرج ام ــری ک ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــده  ــه آم ــه زلزل ــی ک ــت؛ گوی ــی فراغ مصطف
ــری  ــن، و خب ــه ای ــبیه ب ــزی ش ــا چی ــد، ی باش
ــه ســرعت در همــه فضاهــای حقیقــی و  کــه ب
مجــازی، و در همــه دهــان هــا دســت به دســت 
مــی شــد. همــه ی ایــران مــات و مبهــوت، و در 
حالتــی شــبیه گنگــی و ســکون قــرار داشــتند. 
ســاعت هایــی کــه بــه ُکنــدی مــی گذشــت و 
گــوش هایــی کــه منتظــر بــود تــا دهانــی بــاز 
ــان  ــِز دلم ــا را از آوی ــه دلشــوره ه بشــود و هم
ــب  ــد« و کاش تکذی ــب ش ــد؛ »تکذی ــدا کن ج

مــی شــد.
ــن خبــر در آن جمعــه  ــه قــدری شــنیدن ای  ب
کذایــی عجیــب و غیرممکــن بــود، و بــه قــدری 
ــور«  ــد« و »جس ــا »نیرومن ــه م ــاور هم او در ب
ــی  ــه عبارت ــی« و ب ــان ســخت« و »خدای و »ج
ــود کــه مــدام ایــن ســوال تکــرار  ــی« ب »ماورائ

مــی شــد؛ »مگــه ممکنــه؟«
بایــد بگوییــم جمعــه ی ســیاه. روزی کــه همــه 
مــان زمیــن گیر شــدیم. روزی  بهــت آور و از آن 
ســو دلهــره آور. خبــری کــه هیــچ ربطــی هــم 
ــای  ــان و دعواه ــا و اعتقادش ــس آدم ه ــه جن ب
حزبــی و گروهــی نداشــت، و اشــک هایــی کــه 
ســرازیر مــی شــد، از چشــم هــا و صــورت هایی 
کــه شــاید در بــاور عامــه، هیــچ اعتقــادی هــم 
بــه هیــچ چیــز و هیــچ َکــس نداشــتند، امــا بــا 
شــنیدن خبــر شــهادت ســردار دل هــا، حامــی 
یتیمــان، همــراهِ مســتضعفان و مــرِد مردهــا، به 
ــی  ــی یک ــی گریســتند گوی ــای صــورت م پهن
ــود و  ــاه ن ــرمای دیم ــان را در آن س از عزیزانش

هشــت، از دســت داده باشــند!
ــاج  ــرور ح ــنیدن ت ــا ش ــه ب ــی ک ــه های و لقم
قاســم ســلیمانی در دهــان هــا ماســید. و چــه 
کســی تصــور مــی کــرد او بــه ایــن زودی هــا به 
جمــع یارانــش بپیونــدد؟ مــردی کــه خالصانه و 
مجاهدانــه بــرای حفــظ تمامیــت ارضــی کشــور 
ــدون ســر و صــدا،  ــی زد و ب ــه دل دشــمن م ب
پلشــتی هــا و زورگویــی هــا و زورگوهــا را کنــار 
ــزای  ــه س ــد و ب ــی ران ــب م ــه عق ــی زد و ب م

عملشــان مــی رســاند.
ــاب گرفــت و  ــد ق ــود و هشــت را بای ــاه ن دی م
بــرای همیشــه جلــوی چشــمانمان گذاشــت تــا 
یادمــان باشــد و بمانــد کــه ایــران اســامی برای 
ادامــه مســیر خــود چــه آدم هایــی را از دســت 

داد و چــه گوهرهایــی را بــه دل خــاک ســپرد.

شــهری  خدمــات  معــاون 
اصــاح  از  شــهرداری کــرج 
 ۸۰۰ و  هــزار  دو  جانمایــی 
پســماند  مکانیــزه  مخــزن 
ــت  ــری از موقعی ــره گی ــا به ب
ــه  ــرل روزان ــی GIS و کنت مکان
آنهــا در معابــر اصلــی خبــر داد.
بــه گــزارش پــاگاه خبــری 
اصغــر  علــی  امــروز،  کــرج 
همتــی از اصــاح جانمایــی 
حــدود دو هــزار و ۸۰۰ مخــزن 
مکانیــزه پســماند بــا بهــره 
  GISگیــری از موقعیــت مکانــی
و کنتــرل روزانــه آنهــا در معابر 

ــر داد. ــی خب اصل
مخــازن  کــرد:  اضافــه  وی 
مکانیــزه پســماند از مهمتریــن 
تجهیــزات نظافتی شــهر اســت 
و بــه جهت نظافــت و پاکیزگی 
محیــط شــهر، رعایت ســیمای 

ــیوع  ــری از ش ــهری جلوگی ش
ــی  ــای میکروب ــواع بیماری ه ان
و تامیــن رفــاه حال شــهروندان 
عزیــز از جایــگاه ویــژه ای نــزد 
شــهرداری هــا برخوردار اســت.

شــهری  خدمــات  معــاون 
شــهرداری کــرج گفــت: مخازن 
مکانیــزه پســماندی کــه در 
ــی و  ــه جانمای ــق دهگان مناط
نصــب شــده اســت، محــل 

نقشــه  در  جانمایــی 
ــهری  ــات ش GIS خدم
ــهرداری  ــایت ش در س
کــرج بارگــذاری شــده 
ــه  و پــس از هــر مرحل
نصــب مخــازن جدیــد 
در معابــر ســطح شــهر 
ــه نقشــه موصــوف  الی
نیــز در صفحــه پرتــال 
ــه  ــرج ب ــهرداری ک ش
روز رســانی مــی شــود.

همتــی بــا اذعــان ایــن موضوع 
ــطح  ــردد در س ــاط پرت ــه نق ک
ــای  ــان ه ــامل خیاب ــهر ش ش
اصلــی و اولویــت ۱و ۲ در حــال 
مخــازن  نصــب  و  جانمائــی 
هســتند، گفــت: تــا پایــان 
ســال جــاری تمامــی معابــری 
کــه ضــرورت الــزام بــه مجهــز 
کــردن مخــازن مکانیــزه دارند 

جانمایــی و نصــب مــی شــوند 
و هــم زمــان بــا شــروع طــرح 
ــه  ــبدهای زبال ــع آوری س جم
مالــکان  بــه  آن  تحویــل  و 
مخــزن   ۴۸ ســاختمان، 
ــماند  ــراری پس ــزه اضط مکانی
در معابــر و محــات مــورد 
نیــاز شــهر نصــب و جانمایــی 

ــد. ش
وی همچنیــن از شــهروندان 
ــش از  ــکاری بی ــتار هم خواس
ــهرداری  ــل ش ــا عوام ــش ب پی
ــرای  ــش ب ــان زحمتک و پاکبان
ــزه شــد  داشــتن شــهری پاکی
کــرد: شــهروندان  تاکیــد  و 
ــه  ــرار دادن زبال ــه ق ــبت ب نس
ــاعت  ــن س ــاً بی ــی صرف خانگ
درب  جلــوی   ۲۱ الــی   ۲۰
ــن  ــهرداری را در ای ــزل ش من

ــد. ــاری دهن ــر ی ام

مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری  آرامســتان های 
کــرج گفــت: بــا ایجــاد راه 
ــراه شــمالی  دسترســی از بزرگ
ورودی  ترافیــک  کــرج، 
آرامســتان بهشــت ســکینه 

می شــود. روان  )س( 
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
حمیدرضــا  امــروز،  کــرج 
بــه  اشــاره  بــا  عســگری 
برگــزاری جلســه ای باهــدف 
راه هــای  ایجــاد  بررســی 
ــراه شــمالی  دسترســی از بزرگ
ــت  ــتان بهش ــه آرامس ــرج ب ک
ــم و  ــارک عل ــکینه )س(، پ س
شــهرک صنعتــی  فنــاوری، 
ــی  ــارک جنگل ــتان و پ بهارس
»هلجــرد«، اظهــار کــرد: در 
راه  چهــار  یادشــده  جلســه 
دسترســی از مشــاور طــرح 

ارائــه شــد.
وی اضافــه کــرد: چگونگــی 
ــش  ــرای کاه ــکات ب ــع تمل رف

ــوص  ــود به خص ــک موج ترافی
در ســاعات ابتدایــی صبــح، 
بارانــی،  و  بــرف  روزهــای 
و  هفتــه  پایــان  روزهــای 
در  ســال  آخــر  پنج شــنبه 
ورودی و خروجــی اتوبــان کرج 

- قزویــن بررســی شــد.
مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری  آرامســتان های 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــرج ب ک
آرامســتان بهشــت ســکینه 
ــردد  ــز پرت ــی از مراک )س( یک
ــهرهای  ــرج و ش ــدی ک و کلی
ــه  ــت: روزان ــت، گف ــراف اس اط
ــیار  ــداد بس ــور تع ــاهد حض ش
خانواده هــای  از  زیــادی 
متوفیــان و زائریــن اهــل قبــور 

در ایــن محــل هســتیم.
عســگری بــا اشــاره بــه ترافیک 
بهشــت  آرامســتان  ورودی 
ســاعات  در  )س(  ســکینه 
روزهــای  صبــح،  ابتــدای 
به خصــوص  هفتــه  پایانــی 

زمــان بــارش بــرف و بــاران 
ســال،  آخــر  پنج شــنبه  و 
ــاعت ها  ــهروندان س ــت: ش گف
معطــل  ورودی  ترافیــک  در 

. ند می شــو
ــال  ــه از دو س ــان اینک وی بابی
گذشــته، اجــرای پــروژه ایجــاد 
بزرگــراه  از  دسترســی  راه 
ــتان  ــه آرامس ــرج ب ــمالی ک ش
ــارک  ــکینه )س(، پ ــت س بهش
شــهرک  هلجــرد،  جنگلــی 
ــارک  ــتان و پ ــی بهارس صنعت
علــم و فنــاوری در دســتور کار 
قــرار گرفــت، گفــت: امیدواریم 
کوتاه تریــن  در  مهــم  ایــن 
ــرانجام  ــه س ــن ب ــان ممک زم
افزایــش  برســد تــا شــاهد 
شــهروندان  رضایت منــدی 

ــیم. باش
مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری  آرامســتان های 
شــیوع  داد:  ادامــه  کــرج 
ویــروس کرونــا منجــر بــه 

تعطیلــی آرامســتان بهشــت 
ســکینه )س( و کاهــش حجــم 
ــن  ــه ای ــهروندان ب ــه ش مراجع
مرکــز شــده امــا بــا بازگشــایی 
مجــدد دوبــاره شــاهد ترافیــک 
ــی شــهروندان  ورودی و معطل
خواهیــم بــود کــه امیــد اســت 
بــا اجــرای ایــن پــروژه، ترافیک 
تــا حــد زیــادی کاهــش یابــد.
عســگری بــا اشــاره بــه اینکــه 
در قســمت شــمالی آرامســتان 
ــارک  ــکینه )س(، پ ــت س بهش
جنگلــی هلجــرد قــرار دارد، 
گفــت: در آینــده ای نزدیــک 
بــا تکمیــل و توســعه ایــن 
ــردد  ــش ت ــاهد افزای ــز، ش مرک
ــه ایــن تفرجــگاه  شــهروندان ب
ــود و قطعــاً اجــرای  خواهیــم ب
پــروژه اتصــال بزرگــراه شــمالی 
ــرات  ــن مســیر، اث ــه ای کــرج ب
ــت و  ــهیل در رف ــت و تس مثب
ــد  ــال خواه ــه دنب ــا را ب آمده

ــت. داش

با ایجاد راه دسترسی از بزرگراه شمالی؛ 

ترافیک ورودی آرامستان بهشت سکینه )س( روان می شود

یادداشت؛ 
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عمرانــی  و  فنــی  معــاون 
گفــت:  کــرج  شــهرداری 
ــرای  ــان ب ــن زم ــاه بهتری دی م
بلــوار  درختــان  جابه جایــی 

اســت. جمهــوری 
ــو  ــری در گفت وگ ــگر نصی عس
بــا پایــگاه خبــری کــرج امــروز 
بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت 
پــروژه میدان جمهــوری، اظهار 
ــف  ــن تکلی ــرای تعیی ــرد: ب ک
ــات  ــروژه جلس ــن پ ــی ای نهای
ــای  ــور اعض ــا حض ــددی ب متع
شــهردار،  شــهر،  شــورای 
کارشناســان  و  مشــاوران 

برگزارشــده اســت.
ــی  ــه طرح های ــان اینک وی بابی
چگونگــی  خصــوص  در 
ــوی  ــروژه از س ــن پ ــرای ای اج
ــت،  ــده اس ــان ارائه ش کارشناس
گفــت: اجــرای ایــن پــروژه 
موافقــان و مخالفــان زیــادی 
چــه  هــر  بایــد  ولــی  دارد 

ــن  ــه تعیی ــبت ب ــریع تر نس س
تکلیــف آن اقــدام شــود.

عمرانــی  و  فنــی  معــاون 
شــهرداری کرج توضیــح داد: با 
توجــه بــه اینکــه در ســردترین 
ــواب  ــد خ ــال و موع ــل س فص
زمســتانی درختان قــرار داریم، 
اگــر بناســت این پــروژه اجرایی 
ــه  شــود بایــد زودتــر نســبت ب
جابجایــی درختــان اقدام شــود 
چــون اگــر مصوبــه ایــن پــروژه 
ــب  ــه تصوی ــن ب ــر بهم ــا آخ ت
نرســد و تصمیــم نهایــی در 

خصــوص اجــرا یــا عــدم اجرای 
آن گرفتــه نشــود، بــا توجــه به 
ــان، دیگــر  ــدار شــدن درخت بی
آن هــا  جابه جایــی  امــکان 
وجــود نــدارد و  پــروژه قابلیــت 
دســت  از  را  خــود  اجرایــی 

می دهــد.
نصیــری در ادامــه بــه آخریــن 
بزرگــراه  پــروژه  وضعیــت 
ــت:  ــرد و گف شــمالی اشــاره ک
ــی  ــل  »ب ــی پ ــای اصل پایه ه
یــک« بــه اتمــام رســیده و 
حــال  در  نیــز  آن  عرشــه  

تکمیــل اســت.
وی اضافــه کــرد: پــل بــی 
یــک از بزرگ تریــن پل هــای 
ــه در  ــت ک ــور اس ــی کش بتن
مســیر اجــرای پــروژه بزرگــراه 
رودخانــه  روی  بــر  شــمالی 

احــداث می شــود. کــرج 
عمرانــی  و  فنــی  معــاون 
شــهرداری کــرج ادامــه داد: 
اگــر بــا مشــکل خاصــی مواجه 
نشــویم و اعتبــار موردنظــر هم 
پیش بینــی  شــود،  تأمیــن 
می کنیــم خــرداد ســال آینــده 
ــا  ــه ت ــروژه ک ــن پ ــاز اول ای ف
بلــوار خوارزمــی اســت، بــه 

برســد. بهره بــرداری 
ــک  ــدون ش ــت: ب ــری گف نصی
ــروژه بزرگــراه  ــرداری از پ بهره ب
ــه ســزایی در  شــمالی نقــش ب
کاهــش ترافیــک درون شــهری 
ــا  ــردد خودروه و تســهیل در ت

ــرج دارد. در ک

شــهردای   ۹ منطقــه  مدیــر 
منظــور  بــه  گفــت:  کــرج 
پاکســازی محیــط شــهری از 
آلودگــی هــای بصــری، عملیات 
ــم  ــا و عائ ــو ه شستشــوی تابل
ترافیکــی در ســطح منطقــه 

ــد. ــام ش انج
بــه گــزارش پایــگاه خبــری 
یگانــی  آرش  امــروز،  کــرج 
ــن منطقــه به صــورت  گفــت: ای
ــرای  ــه منظمــی ب ــه برنام ماهان
جمــع آوری تابلوهــای غیرمجاز، 
ــرده ای  ــداول و ن ــوی ج شستش

ــد بصــری  ــزی و حــذف زوائ فل
دارد تــا ظاهــر شــهر از زیبایــی 

ــود. ــظ ش حف
وی بابیــان اینکــه نصــب بــدون 
ضابطــه و بدون مجــوز تابلوهای 
تبلیغاتــی از عوامــل دخیــل 
در بــروز آشــفتگی در نمــا و 
ــوان  ــت، عن ــهری اس ــر ش منظ
غیرمجــاز  تابلوهــای  کــرد: 
نه تنهــا بــر ســیما و منظــر 
هســتند  تأثیرگــذار  شــهری 
بلکــه بــا عــدم ایمنــی الزم 
ــروز  ــرای شــهروندان ســبب ب ب

ــی  ــرات احتمال ــوادث و خط ح
بــرای آنــان می شــوند.

مدیــر منطقــه ۹ شــهرداری 
در  ویــژه  اقدامــات  از  کــرج 
ــا شستشــوی جــداول  رابطــه ب
ــری  ــای مظاه ــرده خیابان ه و ن
ــر داد و  ــتی خب ــهید بهش و ش
گفــت: منطقــه ۹ بــه دلیــل 
موقعیــت جغرافیایــی از اهمیت 
و  اســت  برخــوردار  ویــژه ای 
ــتای  ــور در راس ــات مذک عملی
ــر  پاک ســازی و زیباســازی معاب

ــد. ــد ش ــام خواه انج

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب یگان
حــوزه  ســه گانه  اکیپ هــای 
به منظــور  منطقــه  تنظیــف 
شستشــوی  و  پاک ســازی 
شــده اند،  ســاماندهی  معابــر 
ــدف  ــات باه ــن عملی ــزود: ای اف
ــهروندان و  ــت ش ــب رضای کس
ــان انجــام  ــردد آن تســهیل در ت
مبلمــان  تمــام  می شــود.و 
منطقــه  ســطح  در  شــهری 
و  نرده هــا  جــداول،  ازجملــه 
باکس هــا و ســطل های زبالــه 
شستشــو و پاک ســازی شــد.

مدیــر منطقــه دو شــهرداری کــرج؛ گفــت: 
ــاز  ــاخت و س ــه س ــه از هرگون ــن منطق ای
غیرقانونــی و غیرمجــاز در محــدوده منطقه 
دو جلوگیــری کــرده و با متخلفــان برخورد 

قانونــی خواهــد کــرد.
ــروز،  ــری کــرج ام ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــه اقدامــات  ــا اشــاره ب مرتضــی جالیــان ب

مطلــوب صــورت گرفتــه در مقابلــه و 
هــای  ســاز  و  ســاخت  از  پیشــگیری 
غیرمجــاز، بــر ضــرورت اســتمرار و تقویــت 

ــرد.  ــد ک ــرد تأکی ــن رویک ای
ــراد  ــایی اف ــرد: شناس ــوان ک ــان عن جالی
ــازهای  ــاخت و س ــه س ــف در عرص متخل
بــه صــورت شــبانه روزی در  غیرمجــاز 

ــع و  ــورد قاط ــرار دارد و برخ ــتور کار ق دس
ــود. ــدید می ش ــان تش ــا عام ــی ب قانون

وی بــا اشــاره بــه نظارت هــای مــداوم ایــن 
منطقــه گفــت: ساخت وســازهای غیرمجــاز 
ــات  ــاز عملی ــای آغ ــان مرحله ه ــا در هم ی
فیزیکــی، پیشــگیری و اعمال قانون شــده و 
یــا بــا دســتور قضایــی تخریــب می شــوند. 

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج:
دی ماه بهترین زمان برای جابه جایی درختان بلوار جمهوری است

مدیر منطقه ۹ شهردای کرج خبر داد؛ 
شستشوی تابلوهای ترافیکی در منطقه ۹ / حذف زوائد بصری از معابر

مدیر منطقه دو مطرح کرد؛ 

برخورد قانونی با 
هرگونه ساخت و ساز 
غیرمجاز در منطقه ۲

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری: 

مشکالت بازار 
خودروی »کیانمهر« 

رفع می شود
رئیــس ســازمان حمــل و نقــل بــار 
و مســافر شــهری شــهرداری کــرج 
ــودروی  ــازار خ ــکات ب ــع مش از رف
کیانمهــر خبــر داد کــه بــه جــد در 

اولویــت کار ســازمان اســت.
گفت وگــو  در  یســاولی  محمــد 
ــروز،  ــرج ام ــری ک ــگاه خب ــا پای ب
بــا اشــاره بــه بازدیــدی کــه  از 
ــر  ــودرو کیانمه ــازار خ ــه ب مجموع
داشــته اســت، گفــت: مشــکات 
ــه  ــش روی مجموع ــات پی و معض
بازدیــد  ایــن  طــی  شــده  یــاد 
بررســی و دســتورات الزم بــرای 

رفــع آن صــادر شــد.
ــن  ــت تامی ــه اهمی ــن ب وی همچنی
امنیــت بــازار خــودرو کیانمهــر 
ــان  ــا پای ــت: ت ــرد و گف ــد ک تاکی
بــازار  ایــن  دیوارگــذاری  ســال 

تکمیــل خواهــد شــد.
رئیــس ســازمان حمــل و نقــل 
ــهرداری  ــهری ش ــافر ش ــار و مس ب
کــرج اضافــه کــرد: بــر اســاس 
ــدا  ــازمان از ابت ــه س ــه بودج برنام
ــاختمان  ــداث س ــده اح ــال آین س
ــای  ــرویس ه ــه، س اداری، نمازخان
ــدی  ــن بن ــد و الی ــتی جدی بهداش
ــد. ــد ش ــاز خواه ــز آغ ــکوها نی س
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به منظور انجام عملیات عمرانی؛ 

۶۰۰ متر از بلوار پونه 
شرقی به منطقه پنج 

تحویل داده شد
مدیــر منطقــه ۵ شــهرداری کــرج گفت: 
ــه  ــرقی ب ــه ش ــوار پون ــر از بل ۶۰۰ مت
منظــور انجــام عملیــات عمرانــی تحویل 

ایــن منطقــه شــده اســت.
ســید رضــا فیــض در گفت وگو بــا پایگاه 
خبــری کــرج امــروز بــا اشــاره بــه تأکید 
ــرورت  ــوص ض ــرج در خص ــهردار ک ش
آزادســازی و بازگشــایی ادامــه بلــوار 
ــه و تســریع در توافقــات انجام شــده  پون
بــا مالــکان امــاک داخــل طــرح، 
ــم  ــن مه ــق ای ــرای تحق ــرد: ب ــار ک اظه
جلســه ای بــا حضور معــاون شهرســازی 
و معمــاری، مدیــرکل اداره امــاک و 
ــاون  ــد، مع ــرکل درآم ــتغات، مدی مس
حقوقــی شــهرداری کــرج و تعــدادی از 
مالــکان امــاک ازجملــه تعاونــی نیــرو و 

ــزار شــد. ــک تجــارت برگ بان
وی اضافــه کــرد: در ایــن جلســه بیــش 
از ۶۰۰ متــر از بلــوار پونــه شــرقی بــرای 
اجــرای عملیــات عمرانــی توافــق و 
تحویــل منطقــه پنــج شــهرداری کــرج 

شــد.
ــا  ــرج ب ــهرداری ک ــه ۵ ش ــر منطق مدی
اشــاره بــه اینکــه طــرح یادشــده دریکی 
ــده  ــهر واقع ش ــر ش ــن معاب از پرترددتری
ــاک  ــود ام ــل وج ــه دلی ــن ب و همچنی
ــای  ــاد گره ه ــث ایج ــه باع ــارض ک مع
ترافیکــی شــده اســت، گفت: در جلســه 
ــرای تســریع در  ــی ب یادشــده تصمیمات

اجــرای ایــن طــرح اتخــاذ شــد.
ــاز  ــر را پیش نی ــازی معاب ــض آزادس فی
ــان دهنده  ــهر و نش ــعه ش ــتر توس و بس
توجــه مدیریــت شــهری بــه رفــع موانع 
ــازی  ــت: آزادس ــت و گف ــود دانس موج
معابــر در اولویــت کاری شــهرداری بــوده 
و آمادگــی داریــم در صــورت تقاضــا 
بــرای تعریــض و آزادســازی معابــر 
ترافیکــی در شــهر بــا متقاضیــان واجــد 

ــم. ــق کنی ــرایط تواف ش

رئیــس ســازمان ســاماندهی 
مشــاغل شــهری و فــرآورده 
هــای کشــاورزی شــهرداری 
ــور  ــه حض ــاره ب ــا اش ــرج ب ک
شــهرداری کــرج در نمایشــگاه 
ــل شــو«، گفــت:  ــران ریتی »ای
ــه رویکردهــای نویــن  توجــه ب
خرده فروشــی  صنعــت 

ضــروری اســت.
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــری  ــد خی ــروز، احم ــرج ام ک
در جمــع خبرنــگاران با اشــاره 
به حضــور شــهرداری کــرج در 
دومیــن نمایشــگاه بین المللــی 
مراکــز خریــد، مجتمع هــای 
تجــاری، رویکردهــای نویــن 
و  خرده فروشــی  صنعــت 
صنایــع وابســته »ایــران ریتیل 
گفــت: خوشــبختانه  شــو«، 
ــن  ــوزه از ای ــن ح ــان ای متولی
نمایشــگاه اســتقبال چشــمگیر 

ــد. ــته ان داش
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تربیت 
نیــروی انســانی در حوزه هــای 
ــه  ــه ب ــی، توج ــع مویرگ توزی
توجــه  خدمــات،  کیفیــت 
ــن  ــن ای ــای نوی ــه رویکرده ب
صنعــت و تعامــل بــا تجربه هــا 

در  جهانــی  دســتاوردهای  و 
ــی  ــی بخش ــه خرده فروش زمین
از دســتاوردهای این نمایشــگاه 
ــن  ــزاری ای ــت: برگ ــت، گف اس
ــتقبال  ــگاه و اس دوره از نمایش
باعــث  شــهرداری  غرفــه  از 
ــا  ــدی ب ــرات جدی ــد مذاک ش
ــن  ــروژه هــای نوی ــت پ محوری
ــرار  ــازمان ق ــتور کار س در دس

ــرد. گی
رئیــس ســازمان ســاماندهی 
مشــاغل شــهری و فــرآورده 
هــای کشــاورزی شــهرداری 
بــه  کــرد:  اضافــه  کــرج 
برگــزاری چنیــن  هــر روی 
نمایشــگاه هایی اگــر بتوانــد بــا 
ــی  ــل قبول ــی قاب ــل جهان تعام

ــا  ــب ب ــد و متناس ــراه باش هم
خــود  بین المللــی  عنــوان 
منشــاء تحــوالت مثبــت شــود، 
بهینه ســازی  بــه  می توانــد 
رویکردهــای  و  اســتراتژی ها 
بومــی در آینــده کمــک کنــد.

خیــری تاکید کــرد: اگــر قبول 
ــت  ــه صنع ــیم ک ــته باش داش
جهــان  در  خرده فروشــی 
بــا ارزشــی بیــش از هفــت 
ــه بلــوغ کامــل  میلیــارد دالر ب
ــت  ــن صنع ــت، ای ــیده اس رس
ــت در  ــا در حقیق ــور م در کش
ــرار  ــی خــود ق وضعیــت جنین
ــن صنعــت در  ــه ای دارد، چراک
جهان ســابقه ای بســیار دیرینه 
ــن حــوزه پیشــتاز  دارد و در ای

چنیــن  برگــزاری  و  اســت 
می توانــد  نمایشــگاه هایی 
ــه،  ضمــن پرکــردن ایــن فاصل
بــه بهبــود علمکــرد اقتصــادی 
کشــور در شــرایط فعلــی نیــز 

ــود. ــی ش منته
اضافــه  همچنیــن  وی 
ظرفیــت  معرفــی  کــرد: 
هــای شــهر کــرج و جلــب 
ــادی  ــاالن اقتص ــارکت فع مش
در  گــذاری  ســرمایه  بــرای 
فروشــی  خــرده  صنعــت 
مطلــوب  خدمــات  ارائــه  و 
بــه شــهروندان کرجــی بــا 
مدنظــر  نویــن  رویکــردی 
ــری  ــد چیگی ــه ج ــت و ب اس

شــود. مــی 
دومیــن  اســت؛  گفتنــی 
ــز  ــی مراک ــگاه بین الملل نمایش
ــد، مجتمع هــای تجــاری،  خری
رویکردهــای نویــن صنعــت 
صنایــع  و  خرده فروشــی 
وابســته »ایــران ریتیــل شــو« 
پنجــم دی مــاه در تهــران کار 
ــت و  ــرده اس ــاز ک ــود را آغ خ
فــردا بــا برگــزاری مراســم 
اختتامیــه بــه کار خــود پایــان 

خواهــد داد.

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
توجه به رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی ضروری است

دور رفــت رقابت هــای لیــگ برتــر تنیــس 
ــا ســه  روی میــز باشــگاه هــای کشــور ب
پیــروزی ارزشــمند بــرای تیم شــهرداری 

کــرج بــه پایــان رســید.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج امــروز، 
تیــم تنیــس شــهرداری کــرج در مرحلــه 
ــن دوره مســابقات  ــت بیســت و نهمی رف
ــادواره  ــز، ی ــس روی می ــر تنی ــگ برت لی
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــردار ش س
ــن  ــرار گرفت ــی و ق ــرد پی درپ ــه ب ــا س ب
در صــدر گــروه دوم بــرای رقبــای خــود 

ــید. ــان کش خط ونش
تیــم منســجم و باانگیــزه شــهرداری کرج 
در بــازی اول بــا نتیجــه ۵ بــر ۱ و بااقتدار 
مقابــل پادمــا یــدک اصفهــان به پیــروزی 
دســت یافت. ایــن پیــروزی روحیه بخــش 
باعــث شــد جوانــان شایســته شــهرداری 

نیــز در مقابــل  بــازی دوم  کــرج در 
دانشــگاه آزاد اســامی مدعــی قهرمانــی، 
بــا یــک بــازی حساب شــده بــه پیــروزی 
۴ بــه ۲ دســت یافته و بــه صــدر جــدول 

صعــود کننــد.
همچنیــن تیــم شــهرداری کــرج موفــق 
ــر  ــه صف ــع ۶ ب ــروزی قاط ــا پی ــد ب ش
مقابــل تیــم پاالیــش نفــت آبــادان در روز 
ــدار  ــاه، بااقت ــورخ ۱۱ دی م ــنبه م پنج ش
ــار  ــروه دوم را در اختی ــدول گ ــدر ج ص

بگیــرد.
تیــم تنیــس روی میــز شــهرداری کــرج 

بــا کادر فنــی )ســرمربی، امیــر بخشــی(، 
ــر  ــدی(، )مدی ــران احم ــت، عم )سرپرس
فنــی و تــدارکات، فرشــاد پشــنگ پــور( 
در ایــن رقابت هــا شــرکت کــرده اســت.
جــدول امتیــازات تیم هــا در دو گــروه بــه 

شــرح ذیل اســت
گروه یک

۱- رعد پدافند هوایی کاشان ۵ امتیاز
۲- فراسنج تهران ۴.۵امتیاز

۳- شــادروان اقبــال لطــف الل نســبی 
کردســتان ۴ امتیــاز

۴- دانشگاه یزد ۵ امتیاز
گروه دو:

۱- شهرداری کرج ۹ امتیاز 
۲- دانشگاه آزاد اسامی ۴ امتیاز

۳-پاالیش نفت آبادان ۲ امتیاز
۴- پادما یدک اصفهان ۲ امتیاز

کرج امروز گزارش می دهد؛
صدرنشینی تنیس روی میز شهرداری کرج در دور رفت لیگ برتر ایران


