
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، مصطفی سعیدی سیرائی در 
مراسم افتتاح فاز اول کنارگذر مهرشهر که پیش از ظهر امروز 
یکشنبه هجدهم مهر ماه با حضور کامبیز بازرگان معاون وزیر 
جهاد و کشاورزی، اعضای شورای شهر و معاونین برگزار شد، 
اظهار کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام در اولویت کار شهرداری 

است.
وی به پروژه های مهم در دست احداث در کرج اشاره کرد و 
گفت: یکی از این پروژه ها، پروژه کنارگذر مهرشهر است که 

مسیر دسترسی به فرودگاه پیام را تسهیل می کند.
شهردار کرج  گفت: فاز نخست این پروژه از رجائی شهر آغاز و 
انتهای آن به فرودگاه پیام متصل می شود که ترافیک شمال و 

جنوب شهر را تسهیل می کند.
سعیدی سیرائی با اشاره به اینکه فاز اول این پل حدود ۸۰۰ متر 

است، افزود: ادامه این پل حدود دو کیلومتر تا نزدیک خیابان 
چمن است که پیمانکار آن انتخاب و در آینده نزدیک اجرایی 

خواهد شد. 
وی از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه خبر داد و گفت: 
فاز دوم آن از چهارراه دانش به سمت خیابان چمن به طول دو 

کیلومتر اجرایی خواهد شد.
به طول چهار  پروژه  این  مابقی  سعیدی سیرائی عنوان کرد: 
کیلومتر تا فرودگاه پیام است که در سال های آینده برنامه ریزی 

و اجرایی خواهد شد.
وی با تاکید بر این که اتمام پروژه های نیمه تمام در اولویت کار 
این دوره از مدیریت شهری است، بیان کرد: برنامه ریزی برای 
از پروژه های شهری در مناطق محروم صورت  اجرای برخی 

گرفته و به مرور انجام می شود.

شهردار کرج

 اتمام پروژه های نیمه تمام اولویت شهرداری است

مصطفی سعیدی سیرائی

فنـی و عمرانـی شـهرداری کـرج میـزان آسـفالت  معـاون 
مصرف شـده در ایـن پـروژه را ۱۱ هـزار تـن اعـام کـرد.
علی اصغـر همتـی در گفت وگو بـا خبرنگار پایـگاه خبری کرج 
امـروز با اشـاره بـه اینکه روز گذشـته کنارگذر مهرشـهر زیربار 
ترافیـک رفـت، گفت: بـا افتتاح ایـن کنارگذر بخـش عمده ای 

از مشـکات ترافیکی مرتفع خواهد شـد.
وی میـزان آسـفالت مصرف شـده در ایـن پـروژه را ۱۱ هـزار 

تـن اعـام کرد.
معـاون فنـی و عمرانـی شـهرداری کرج بـا تأکید بـر اینکه در 

ایـن پـروژه ۱۰۰ هزار متر خاک برداری شـده اسـت، گفت: ۵۰ 
هـزار مترمکعـب بتن ریـزی و پنج هـزار متر جدول گـذاری نیز 

است. انجام شـده 
همتـی اضافـه کـرد: این پـل به طـول ۷۵۰ متر و عـرض ۳۰ 
متر شـامل سـه خـط رفت وبرگشـت و رفـوژ میانی بـه عرض 

سـه متر است.

۱۱ هزار تن آسفالت در پروژه کنارگذر مهرشهر استفاده شد

علی اصغر همتی

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج

عمران و آبادانی

رسانه رسمی مدیریت شهری
نشریه الکترونیکی  شماره هفتم  هفته سوم مهر ماه  1400 

اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری کرج
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فاز نخست کنارگذر مهرشهر افتتاح شد

 بازگشایی محور شمال به 
جنوب و جنوب به شمال 
کنارگذر مهرشهر اقدام 

بسیار  ارزشمندی بود که 
توسط شهرداری کرج به 

انجام رسید. 

فاز دوم پروژه کنارگذر مهرشهر 
از چهارراه دانش به سمت 

خیابان چمن به طول دو کیلومتر 
اجرایی خواهد شد.

عملیات اجرای فاز دوم این 
پروژه به طول دو کیلومتر آغاز 
شده است.



معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری کرج گفت: 
بـرای هموار شـدن مسـیر تبدیل وضعیـت نیروهای شـرکتی تاش 

. می کنیم

احمـد ناصربخـت در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه خبری کـرج امروز، 
بـا اشـاره به برگزاری دومین نشسـت هم اندیشـی با موضـوع تبدیل 
وضعیـت ایثارگـران موضـوع اجـرای تبصـره بنـد ۲۰ قانـون بودجـه 
۱۴۰۰ کل کشـور، اظهـار کـرد: این جلسـه بـا حضور اعضای شـورا، 
مدیـران کل دفتـر نوسـازی و تحـول اداری، بودجـه و اعتبـارات و 
سـرمایه انسـانی و نمایندگان حراسـت و بازرسـی به جهت تسریع در 

رونـد تبدیـل وضعیـت نیروهای شـرکتی برگزار شـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه اقدامـات اولیـه بـرای رونـد تبدیـل وضعیت 
نیروهای شـرکتی شامل روند اسـتعامات به کمک همکاران سرمایه 
انسـانی انجام شـده، گفـت: تبدیل وضعیـت نیروها دچـار موانعی بود 
کـه در جلسـه یـاد شـده ایـن موانع بررسـی شـد تـا روند پیـش رو با 

سـرعت و دقـت نظر بیشـتری پیـش برود.

معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری کرج گفت: 
تـاش می کنیـم این روند بـا پیگیری کارگروه مذکور و نشسـت های 
پیـش رو و عـزم و اراده ای کـه در بدنـه مدیریـت شـهری و اعضـای 

شـورا وحـود دارد هرچـه زودتر منتـج به نتیجه نهایی شـود.

معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری کرج گفت: 
بـرای هموار شـدن مسـیر تبدیل وضعیـت نیروهای شـرکتی تاش 

. می کنیم

احمـد ناصربخـت در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه خبری کـرج امروز، 
بـا اشـاره به برگزاری دومین نشسـت هم اندیشـی با موضـوع تبدیل 
وضعیـت ایثارگـران موضـوع اجـرای تبصـره بنـد ۲۰ قانـون بودجـه 
۱۴۰۰ کل کشـور، اظهـار کـرد: این جلسـه بـا حضور اعضای شـورا، 
مدیـران کل دفتـر نوسـازی و تحـول اداری، بودجـه و اعتبـارات و 
سـرمایه انسـانی و نمایندگان حراسـت و بازرسـی به جهت تسریع در 

رونـد تبدیـل وضعیـت نیروهای شـرکتی برگزار شـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه اقدامـات اولیـه بـرای رونـد تبدیـل وضعیت 
نیروهای شـرکتی شامل روند اسـتعامات به کمک همکاران سرمایه 
انسـانی انجام شـده، گفـت: تبدیل وضعیـت نیروها دچـار موانعی بود 
کـه در جلسـه یـاد شـده ایـن موانع بررسـی شـد تـا روند پیـش رو با 

سـرعت و دقـت نظر بیشـتری پیـش برود.

معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری کرج گفت: 
تـاش می کنیـم این روند بـا پیگیری کارگروه مذکور و نشسـت های 
پیـش رو و عـزم و اراده ای کـه در بدنـه مدیریـت شـهری و اعضـای 

شـورا وحـود دارد هرچـه زودتر منتـج به نتیجه نهایی شـود.

اتمـام عملیـات  از  منطقـه ۱۰ شـهرداری کـرج  سرپرسـت 
زیرسـازی و روکـش آسـفالت در معابـر کاک بـاال بـا صرف 

۳۰۰ تـن آسـفالت خبـر داد.
حمیدرضـا عبـداهلل پـور در گفت وگو بـا خبرنگار پایـگاه خبری 
کـرج امـروز گفـت: عملیـات آسـفالت معابـر کاک بـاال بـا 
توزیع ۳۰۰ تن آسـفالت به وسـیله ماشـین آالت مکانیزه جهت 

تسـهیل در تـردد شـهروندان به اتمام رسـید.

وی بـا تأکید بر اینکه بهسـازی معابر محله های کـم برخوردار 
در اولویـت شـهرداری ایـن منطقـه قـرار دارد، گفـت: عملیات 
تـراش و روکـش معابـر منطقـه بـا هماهنگـی و همـکاری 
سـازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شـهری شـهرداری کرج 

صـورت گرفته اسـت.

طـی  کـرد:  بیـان  کـرج  شـهرداری  منطقـه ۱۰  سرپرسـت 
برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه اجـرای بهسـازی معابـر از 
محلـه کاک بـاال آغـاز و از محـدوده خیابـان شـهید شـریف 
کاظمـی تا ابتدای بلوار شـهید اسـکندری اجرایی شـده اسـت.

معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری کـرج گفـت: بـرای 
تکمیـل پروژه بزرگراه شـمالی ۵ هزارو ۵۰۰ میلیـارد تومان اعتبار 

نیاز اسـت.
بـه گـزارش پایگاه خبـری کرج امـروز، احدالـه احمـدی پرگو در 
جلسـه بررسـی وضعیـت پـروژه بزرگـراه شـمالی اظهار کـرد: در 
حـال حاضـر مهمتریـن دغدغـه در خصـوص تکمیل ایـن پروژه 

نحـوه تامیـن مالی آن اسـت.
وی ادامـه داد: طبـق برآوردهـای انجام شـده، برای بهـره برداری 
از ایـن بزرگـراه بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیـارد تومان اعتبار نیاز 
اسـت که با شـرایط درآمدی فعلـی، تامین آن از توان شـهرداری 

خارج اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بزرگـراه شـمالی پـروژه ای ملی اسـت و 
تکمیـل آن نیـاز به نگاهی فرا اسـتانی دارد، گفـت: حمایت دولت 
در تامیـن بخشـی از منابـع مـورد نیاز بـرای تکمیل ایـن بزرگراه 

می توانـد نویـد بخـش اتفاقات خوب باشـد.
معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری کـرج توضیـح داد: بنا 

شـده در کنار حمایـت دولت، از طریق فروش اراضی حاشـیه این 
پـروژه، قسـمتی از منابـع مـورد نیـاز جهـت تکمیل ایـن بزرگراه 

تامین شـود.
پرگـو تاکیـد کـرد: بـا توجه بـه اینکـه بزرگـراه شـمالی در حریم 
کـرج ایجـاد می شـود، بایـد برنامـه مدونـی بـا رویکـرد حفاظت 
و عـدم جـذب جمعیـت بـرای کاربری هایـی کـه در حاشـیه این 

پـروژه بـا واقع شـده اند داشـته باشـیم.
ایـن مسـئول اضافـه کـرد: در ایـن جلسـه نظـر مشـاور بزرگراه، 
مشـاور طرح تفصیلی و اعضای کمیسـیون های تخصصی شـورا 
در خصـوص ایـن پـروژه شـنیده شـد و بنا شـد برای تسـریع در 

تکمیـل آن این جلسـات بـه طور مسـتمر برگزار شـود.
معـاون معمـاری و شهرسـازی شـهرداری کـرج گفت: تـا کنون 
بخـش عمـده ای از هزینـه تخصیـص یافتـه بـرای ایـن پـروژه 
را شـهرداری متقبـل شـده و امیدواریـم در آینـده نزدیک شـاهد 

افزایـش سـهم دولـت در ایـن زمینه باشـیم.

احد اله پرگو
معاون شهرسازی و معماری

تکمیل بزرگراه شمالی چقدر هزینه دارد؟

سرپرسـت منطقـه ۱ شـهرداری کـرج گفت: طبـق برنامه ریزی مشـخص، مخـازن زباله 
موجـود در سـطح منطقه بوسـیله آهک شستشـو و گندزدایی می شـوند.

محمـد گروسـی در گفت وگـو بـا پایـگاه خبری کـرج امـروز در خصوص اجـرای عملیات 
گندزدایـی مخـازن زبالـه اظهار داشـت: به منظور سـامت و بهداشـت شـهروندان، طبق 
برنامـه ریـزی مشـخص، مخازن زباله موجود در سـطح منطقه بوسـیله آهک شستشـو و 

می شـوند. گندزدایی 

ایـن مسـئول در ادامـه اضافـه کـرد: ایـن اقدام با هـدف جلوگیـری از شـیوع بیماری های 
ویروسـی ناشـی از تجمع شـیرآبه های زبالـه در مخازن که باعـث پراکندگی مـواد آلوده و 

میکروبـی در محیـط می شـود، در حال اجرا اسـت.

تیـم فوتبـال شـهرداری کـرج با شکسـت تیم مدعـی پاسـارگاد، قهرمـان نیم فصل لیگ 
برتر اسـتان البرز شـد.

بـه گـزارش پایـگاه خبری کـرج امروز، تیم فوتبال شـهرداری کـرج در هشـتمین دیدار از 
سـری مسـابقات لیـگ برتر البرز، با شکسـت تیـم مدعی و رده دومی پاسـارگاد، توانسـت 
هشـتمین پیـروزی متوالـی خود را کسـب کند و با حفـظ صدرنشـینی، قهرمانی نیم فصل 

رقابت هـا را نیز کسـب نماید.

در ایـن بـازی شـهرداری کـرج بـا گل های امیـر ولـی پـور )۲ گل( و پوریا پهلوانـی )۱( و 
درنهایـت بـا برتـری سـه بـر صفـر در مقابل پاسـارگاد به عنـوان برنـده بازی اعام شـد. 
الزم به ذکر اسـت شـهرداری کرج با هشـت  بازی و هشـت پیروزی و حتی با یک بازی 

کمتر نسـبت به دیگر رقبای خود، همچنان صدرنشـین لیگ برتر البرز اسـت.

تیم فوتبال شهرداری کرج قهرمان نیم فصل لیگ برتر البرز شدشستشو و گندزدایی مخازن زباله ادامه دارد

محمد گروسی

کرج امروز گزارش می دهدسرپرست منطقه 1 شهرداری کرج

مسیر تبدیل وضعیت نیروهای 
شرکتی هموار می شود

مسیر تبدیل وضعیت نیروهای 
شرکتی هموار می شود

اتمام روکش آسفالت محله »کالک 
باال«/ استفاده از ۳۰۰ تن آسفالت

احمد ناصر بخت
معاون برنامه ریزی شهرداری 

کرج:

احمد ناصر بخت
معاون برنامه ریزی شهرداری 

کرج:

حمید عبداله پور
سرپرست منطقه 10 

شهرداری کرج

عمران و آبادانی
ویژه نامه مدیریت شهری   

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج

پارک »ایران کوچک« جایزه مدیریت شهری اسالمی-ایرانی را کسب کرد
کرج امروز گزارش می دهد

شهرداری کرج با ارائه اثری منحصر به فرد به نام پارک ملی ایران کوچک توانست 
موفق به کسب جایزه مدیریت شهری اسامی-ایرانی شود.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، دبیرخانه دائمی جایزه مدیریت شهری اسامی 
ایرانی ضمن قدردانی از مشارکت شهرداری ها در فراخوان جایزه مدیریت شهری 
اسامی ایرانی که به همت کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی و مجمع 
جهانی شهرهای اسامی برگزار شد نتایج نهایی را اعام کرد و شهرداری کرج 
توانست با ارائه اثری منحصربه فردی به نام پارک ملی ایران کوچک در این فراخوان 

بدرخشد و جایزه از آن خود کند.
همچنین دبیرخانه دائمی جایزه مدیریت شهری اسامی ایرانی اعام کرده است؛ 

هم زمان با روز جهانی شهرها از شهرداری های حائز جایزه تقدیر خواهد آمد.
احداث دوازده خاستگاه و زیست بوم اقوام ایرانی در پارک ملی ایران کوچک تبلور 
هنر و معماری اصیل ایرانی - اسامی را پیش روی مخاطب قرار می دهد که 

موردتوجه و تحسین بازدیدکنندگان و مسئوالن کشو

معاونـت حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری کـرج از 
هوشمندسـازی تقاطع پونه به عنـوان هفتمین تقاطع 

هوشـمند در سـطح کانشـهر کرج خبـر داد.
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  احمدی نـژاد  محمدرضـا 
پایـگاه خبـری کـرج امـروز بـا اشـاره به اینکـه طرح 
هوشـمند سـازی تقاطعـات بـر پایـه ارائـه خدمـات 
مطلـوب ترافیکـی در برخـی از تقاطعـات پرتـردد و 
اولویـت دار کرج اجراشـده اسـت، اظهار کـرد:  نظارت 
و اتخـاذ تصمیم های لحظـه ای بر جریـان ترافیک از 

مزایـای اجـرای ایـن طـرح به شـمار مـی رود.

وی بابیـان اینکـه پیش ازایـن و بـا تاش همـکاران 
این مجموعه طرح هوشـمند سـازی در شـش تقاطع 
»هفت تیـر«، »مصباح«، میـدان »امام حسـین )ع(«، 
»مـادر«، »نبـوت« و »گلزار« اجراشـده اسـت، افزود: 
خوشـبختانه امـروز نیـز شـاهد اجـرای این طـرح در 

تقاطع پونه هسـتیم.
کـرج  شـهرداری  ترافیـک  و  حمل ونقـل  معاونـت 
افزایـش  مـادی،  منابـع  و  زمـان  در  صرفه جویـی 
بهـره وری و کاهـش هزینه های نگهـداری تجهیزات 

را از مزایـای اجـرای ایـن طـرح عنـوان کـرد.

هفتمین تقاطع در کرج هوشمند شد

محمد رضا  احمدی نژاد

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرج

پس از اجرای هوشمند 
سازی درشش تقاطع 
»هفت تیر«، »مصباح«، 
میدان »امام حسین 
)ع(«، »مادر«، »نبوت« 
و »گلزار« ، اجرای این 
طرح در تقاطع پونه 
انجام شد 
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۱۲ دوربین در کرج به کد ثبت 
تخلف مجهز هستند

معـاون حمل ونقـل و ترافیک شـهرداری کرج با اشـاره بـه تجهیز دو 
دوربیـن بـه کد ثبت تخلـف، گفت: تعـداد دوربین های مجهـز به این 

کد به دوازده رسـیده اسـت.

محمدرضـا احمدی نـژاد در گفت وگـو با خبرنـگار پایـگاه خبری کرج 
امـروز، گفـت: دوربیـن ورودی بلـوار ۴۵ متـری گلشـهر و زیرگـذر 
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی به کد ثبـت تخلف معاینه فنـی و ثبت 

تخلـف سـرعت غیرمجاز مجهز شـدند.

وی ضمـن اشـاره به اعمـال جریمـه خودروهای فاقد معاینـه فنی در 
کـرج به صـورت هوشـمند، افـزود: در راسـتای اجرای طـرح »کاهش 
آالیندگـی هـوا« دوربیـن پـاک خـوان مسـتقر در ورودی بلـوار ۴۵ 
متـری گلشـهر موفـق به اخذ کـد جریمه از سـوی پلیس راهور شـد.

بـه گفته معـاون حمل ونقـل و ترافیک شـهرداری کـرج دوربین ثبت 
تخلـف خودروهـای فاقـد معاینه فنـی و محدودیت ترافیکـی ورودی 
بلـوار ۴۵ متـری گلشـهر به شـبکه ارسـال جرائـم شـهرک آزمایش 
متصـل شـده اسـت و پـاک خودروهـای عبـوری از ایـن مسـیر از 
طریـق ایـن دوربیـن بررسـی و در صـورت نداشـتن معاینـه فنـی 

به صـورت هوشـمند جریمـه می شـوند.

احمدی نـژاد افـزود: ازاین پـس خودروهای فاقد معاینه فنـی و تردد در 
زمان هـای محدودیت کرونا از طریق این سـامانه به صورت هوشـمند 

جریمه خواهند شـد.

وی در بخـش دیگـر بـا اشـاره بـه اخـذ کـد جریمـه ثبـت سـرعت 
غیرمجـاز در زیرگـذر آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، گفـت: به منظور 
هوشـمند سـازی معابـر در راسـتای کاهـش تصادفات و بـا همکاری 
پلیـس راهور کـد جریمه برای سـامانه ثبت تخلف سـرعت غیرمجاز 

در معبـر مذکـور اختصاص داده شـده اسـت.

معـاون حمل ونقـل و ترافیک شـهرداری کـرج یادآور شـد: پیش ازاین 
کـد جریمـه برای ۱۰ دوربین دیگر موجود در سـطح معابر شـهر کرج 

تخصیص داده شـده بود.

رئیس سـازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شـهری شـهرداری کرج 
از آغـاز عملیـات لوله گـذاری کلکتور آب های سـطحی پـروژه ماهان 

- آزادی خبر داد.
علیرضـا عاقلـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبری کـرج امروز 
بـه آغـاز فصل بارندگی اشـاره کـرد و گفـت: در زمـان بارندگی، قطع 
شـدن مسـیر کلکتـور در ادامـه کانال بلـوار ماهـان، مهم ترین چالش 

در اجـرای پـروژه ماهـان - آزادی خواهـد بود. 
وی اضافـه کـرد: عملیات لوله گذاری کلکتور آب های سـطحی پروژه 
ماهان - آزادی توسـط سـازمان عمران آغاز شـده و تاش می شـود 

پیـش از شـروع بارندگی هـا این عملیات به اتمام برسـد.

لوله گذاری کلکتور آب های سطحی 
زیرگذر ماهان-آزادی آغاز شد

علیرضا عاقلی
رئیس سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری

عمران و آبادانی
ویژه نامه مدیریت شهری

معاون بهسـازی و نوسـازی سـازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
کـرج بـا اشـاره به پیگیـری و تاش دفتر توسـعه و بهسـازی محله حصـارک باال، 

گفـت: سـاختمان های قولنامه ای حصارک باال سـنددار می شـوند.

بهـزاد عراقـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبری کـرج امـروز، اظهار کـرد: با 
پیگیری و تاش دفتر توسـعه و بهسـازی محله حصارک باال همچنین با اسـتفاده 
از ظرفیـت قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی، در اولیـن اقـدام و پس از طی مراحل قانونی دو ملک قولنامه ای از سـاکنان 

محله حصارک باال سـنددار شـدند.

وی بـا اشـاره بـه ضـرورت و اهمیت صـدور اماک قولنامـه ای در فرآیند نوسـازی 
و بهسـازی محـات بافـت فرسـوده و ناکارآمد شـهر کـرج، گفت: سـازمان عمران 
و بازآفرینـی فضاهـای شـهری شـهرداری کرج با همـکاری دفتر خدمات توسـعه و 
بهسـازی محلـه حصـارک باال، ایـن موضوع را از مرداد ماه سـال ۹۹ در دسـتور کار 

قـرار داده و بـا برگـزاری جلسـات هماهنگـی با نهادهـای ذیربط به ویـژه اداره ثبت 
اسـناد و اماک اسـتان البرز سـعی در تسـهیل فرآیند و کاهش زمان مراحل صدور 

سـند مالکیت رسـمی کرده است.

عراقـی افـزود: علی رغـم تصویـب قوانین و مقـرارت در سـال های اخیـر، همکاران 
معاونـت بهسـازی و نوسـازی سـازمان عمـران و دفتر خدمات توسـعه و بهسـازی 
محلـه حصـارک بـاال مسـیری طوالنـی بـا موانع بیشـمار را جهت سـنددار شـدن 

امـاک قولنامـه ای طـی کرده اند.

وی اضافـه کـرد: امید آن می رود که با یاری سـاکنان محات بافت فرسـوده شـهر 
کـرج همه اماک قولنامه ای شـهر سـنددار شـده و این مسـیر با قـدرت ادامه یابد.

ساختمانهایقولنامهای»حصارکباال«سنددارمیشوند

سرپرســت ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج از شــهروندان 
ــش  ــاهد کاه ــا ش ــد ت ــزل بگیرن ــا را در من ــت زباله ه ــته رطوب خواس

ــد شــیرابه باشــیم. تولی

ــا خبرنــگار پایــگاه خبــری کــرج  حســین کریمــی پنــاه در گفت وگــو ب
ــه اینکــه میکــروب موجــود در شــیرابه ها ۴۰ هــزار  ــا اشــاره ب امــروز ب
ــا  ــرد: خانواده ه ــار ک ــت، اظه ــی اس ــای معمول ــتر از زباله ه ــر بیش براب
ــد  ــت زباله هــای خانگــی را در کاهــش تولی ــر کاهــش رطوب ــد تأثی بای

ــد. ــا بدانن ــیرابه زباله ه ش

وی بابیــان اینکــه روزانــه بیــش از هــزار و ۵۰۰ ُتــن زبالــه بــه ســایت 
ــود  ــته ش ــم کاس ــن حج ــدر از ای ــود و هرچق ــل می ش ــه دره حم حلق
ــوان  ــم، عن ــت می کنی ــالم تر حرک ــت س ــوی محیط زیس ــک گام به س ی

ــت از  ــزایی در حفاظ ــش بس ــز نق ــیرابه ها نی ــد ش ــش تولی ــرد: کاه ک
دارد. محیط زیســت 

ــریح  ــرج در تش ــهرداری ک ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــت س سرپرس
ــه  ــوان شــیرابه زبال ــک لی ــت: ی مضــرات شــیرابه در محیط زیســت گف

ــد. ــاور را از ریشــه خشــک کن ــک درخــت تن ــادر اســت ی ق

ــا  ــت زباله ه ــاالی رطوب ــد ب ــه درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاه ب ــی پن کریم
ــک  ــل و تفکی ــزات حم ــین آالت و تجهی ــریع ماش ــب س ــث تخری باع
زبالــه نیــز می شــوند، از شــهروندان خواســت کــه حتی االمــکان 
رطوبــت زباله هــا را در منــزل بگیرنــد و اگــر کاســتن از حجــم رطوبــت 
ــر چشــمگیری در کاهــش شــیرابه  ــدأ انجــام شــود تأثی زباله هــا در مب

ــم داشــت. ــه دره خواهی ــایت حلق ــدی در س تولی

رطوبت پسماندهای خانگی گرفته شود

حسین کریمی پناه

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج

فصل همدستی سرما و کرونا فرا رسید!
مهرداد بابایی

ســخنگوی ســتاد کرونــای اســتان البــرز گفــت: بــا ورود بــه فصــل پاییــز و بــا 
ــه  ــتیم ک ــای ویروســی هس ــر بیماری ه ــیوع دیگ ــاهد ش ــوا، ش ــدن ه ــرد ش س

ــا را افزایــش می دهــد. ــه کرون ــا ب ــه ابت ــر زمین ــن ام ای
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــرداد بابای ــروز؛ مه ــرج ام ــری ک ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــدی  ــرد: رنگ بن ــار ک ــرز اظه ــتان الب ــا در اس ــیوع کرون ــت ش ــن وضعی آخری
ــی  ــگ آب ــا رن ــان ب ــز طالق ــته اســت و به ج ــه گذش ــل هفت ــان مث ــرز همچن الب
ــان در وضعیــت  ــرز همچن ــا رنــگ زرد؛ مابقــی شهرســتان های الب و اشــتهارد ب

ــد. ــرار دارن ــی ق ــی کرونای نارنج
ــا در  ــه کرون ــا ب ــر ابت ــر براث ــدود ۹۰۰ نف ــر ح ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
ــر  ــان دو براب ــار همچن ــن آم ــه ای ــتند ک ــتری هس ــتان بس ــتان های اس بیمارس

بســتری های پیــک اول اســت.
ســخنگوی ســتاد کرونــای اســتان البــرز اظهــار کــرد: طــی ۲۴ ســاعت گذشــته 

پنــج نفــر براثــر ابتــای قطعــی بــه کرونــا جــان خــود را ازدســت داده اند.
بابایــی اضافــه کــرد: حــدود ۲۰۰ نفــر از ایــن بیمــاران در بخش هــای 
مراقبت هــای ویــژه بســتری هســتند کــه وضعیــت جســمی آن هــا در مقایســه 

ــتری دارد. ــان بیش ــاران نوس ــایر بیم ــا س ب

ــیر  ــم س ــتان علی رغ ــای اس ــار فوتی ه ــان در آم ــت نوس ــه عل ــخ ب وی در پاس
نزولــی بیمــاری، گفــت: دو تــا ســه هفتــه طــول می کشــد تــا اثــر افزایــش یــا 
ــن  ــد و همی ــدا کن ــود پی ــا نم ــار فوتی ه ــر روی آم ــاران بســتری ب کاهــش بیم

ــده اســت. ــار ارائه ش ــان در آم ــث نوس باع
ســخنگوی ســتاد کرونــای اســتان البــرز بــا تأکیــد بــر حفــظ فاصلــه اجتماعــی 
و اســتفاده از ماســک در شــرایط فعلــی، گفــت: بــا ورود بــه فصــل پاییــز و بــا 
ــه  ــتیم ک ــای ویروســی هس ــر بیماری ه ــیوع دیگ ــاهد ش ــوا، ش ــدن ه ــرد ش س

ــا را افزایــش می دهــد. ــه کرون ــا ب ــه ابت ــر زمین ــن ام ای

ــا  ــی اگــر دو ُدز واکســن کرون ــی گفــت: از مــردم درخواســت می شــود حت بابای
را هــم دریافــت کرده انــد؛ نســبت بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
ــد و  ــه دار باش ــتان ادام ــاری در اس ــی بیم ــد نزول ــا رون ــد ت ــهل انگاری نکنن س
ــه  ــرز ب ــی در الب ــتری های کرونای ــا و بس ــداد فوتی ه ــه تع ــیم ک ــه روزی برس ب

ــر برســد. صف

سخنگوی ستاد کرونای استان البرز

فرآورده هـای  و  شـهری  مشـاغل  سـاماندهی  سـازمان  سرپرسـت 
کشـاورزی شـهرداری کـرج گفـت: نظافـت عمومـی بازارهـای روز 

می شـود. انجـام  سه شـنبه ها 

بـه گـزارش پایـگاه خبـری کرج امـروز، حمید دانشـی کهن با اشـاره 
بـه اجـرای طرح »بهداشـت و نگهداشـت بازارهـای روز« در روزهای 
سه شـنبه هـر هفتـه، گفـت: ایـن مهـم به منظـور حفـظ سـامت 

شـهروندان در روزهـای کرونایـی انجـام می شـود.

وی بـا تأکیـد بر اینکه این طـرح در همه بازارهای روز تحت پوشـش 
شـهرداری اجـرا می شـود، گفت: با اجـرای این طـرح نظافت عمومی 
به صـورت هم زمـان در همـه بازارهـا بـا نظـارت ناظـران و مدیـران 

سـازمان صـورت می گردد.

فرآورده هـای  و  شـهری  مشـاغل  سـاماندهی  سـازمان  سرپرسـت 
کشـاورزی شـهرداری کـرج بابیـان اینکـه در ایـن طرح هـر هفته دو 
بـازار هـدف، به صـورت گردشـی بـازار معیـن تعریف می شـود، گفت: 
اقدامـات اجرایـی بـا همـکاری معاونـت خدمـات شـهری مناطـق 

به صـورت ویـژه در ایـن میادیـن عملیاتـی می شـود.

گفتنی اسـت؛ در طرح بهداشـت و نگهداشـت بازارهای روز، مهم ترین 
اقدامـات مدنظـر، تعمیـرات عمومـی، بهداشـت و ضدعفونـی محیط 
به ویـژه داخـل غـرف و بخش هـای عمومـی بازارهـا، توسـعه فضای 
سـبز، اصـاح زوائـد بصـری، نظرسـنجی و نظـارت بـر نحـوه ارائـه 
خدمـات، ارتباط مسـتقیم شـهروندان با مسـئوالن سـازمان و پاسـخ 

بـه نیازهای شـهروندان اسـت.

نظافت عمومی بازارهای کرج 
هفتگی انجام می شود

حمید دانشی کهن
سرپرست سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی
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پیمان بضاعتی پور
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

علیرضا عاقلی
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رییس 
شهرداری کرج گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در 
خصوص آبیاری درختان سطح شهر و پارک های کرج 

وجود ندارد.

پیمان بضاعتی پور در گفت وگو با پایگاه خبری کرج 
پارک های کرج اظهار کرد:  به وسعت  اشاره  با  امروز 
دارد  وجود  کرج  در  پارک  هکتار   ۱۲۰۰ مجموع  در 
که مسئولیت حفظ و نگهداری ۳۵۰ هکتار از آنها با 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و مابقی هم 

توسط مناطق دهگانه حفاظت می شود.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر شاهد احداث پارک 
امر گام  این  بوده ایم که  برخورد شهر  در مناطق کم 
عموم  دسترسی  و  سرانه ها  عادالنه  توزیع  در  مهمی 

شهروندان به فضای سبز محسوب می شود.
وی با اشاره به گایه برخی از شهروندان در خصوص 
معابر  در  شده  کاشته  درختان  موقع  به  آبیاری  عدم 
حال  به  شهر  سطح  در  درختی  هیچ  گفت:  شهری 
خود رها نشده و آبیاری آنها به صورت مستمر انجام 

می شود.
شاهد  امسال  تابستان  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
اغلب  آبیاری  افزود:  بودیم،  دما  حد  از  بیش  افزایش 
درختان کاشته شده در سطح معابر شهری از طریق 
و  نیست  قطره ای  و  می گیرد  صورت  آب  تانکرهای 
صرفا درختان بلوارها از طریق سیستم قطره ای آبیاری 

می شوند.
وی افزود: این درختان در فصل گرم سال اغلب هفته 
ای یا ۱۰ روز یکبار آبیاری می شوند ولی با توجه به 
پر  زمان  زیرزمینی  آب های  منابع  محسوس  کاهش 
پیدا  افزایش  امسال  تابستان  در  آب  تانکرهای  شدن 
کرد و همین باعث ایجاد بی نظمی هایی در خصوص 

آبیاری درختان شد.
بضاعتی پور تاکید کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی 
آبیاری درختان سطح شهر و پارک های  در خصوص 
کرج وجود ندارد و از شهروندان درخواست می شود در 
صورت مشاهده درختانی که از چرخه آبیاری جا مانده 

اند، موضوع را گزارش دهند.

شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس 
شهرداری کرج از پیشرفت فیزیکی عملیات تعریض خط 

چهار حصار باهدف ارتقاء ایمنی خبر داد.
علیرضا عاقلی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری کرج 
امروز اظهار کرد: این پروژه شامل تعریض معبر شمال به 
جنوب خط چهار حصار از »دره وسیه« به سمت جنوب 
به طول حدود ۹۰۰ متر و با افزودن حدود ۱۵ تا ۲۰ متر 

به عرض معبر است.

وی اضافه کرد: ۵۰۰ متر مکعب بارگیری و حمل نخاله، 
۱۵ هزار مترمکعب خاک ریزی و هزار و ۳۰۰ متر مکعب 

بیس ریزی ازجمله اقدامات سازمان در این پروژه است.
شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس 
شهرداری کرج با  اشاره به اهمیت این محور به عنوان 
یکی از معابر پرتردد و حادثه خیز شهر کرج، افزود: اجرای 
عملیات زیرسازی و روسازی معبر جهت روکش آسفالت 
در حال انجام بوده و در روزهای آتی عملیات آسفالت 

مکانیزه اجرایی خواهد شد.

عاقلی با اشاره به آغاز عملیات گابیون بندی دره وسیه که 
در حال حاضر به حجم دو هزار متر مکعب جهت تعریض 
الین جنوب به شمال خط چهار حصار انجام شده است، 
افزود: پس از اتمام عملیات گابیون بندی، زیرسازی و 

آسفالت معبر در دستور کار سازمان قرار دارد.

رسانه الکترونیکی مدیریت شهری کرج

تلفن: 026-32279027
نمابر: 026-32279127
karaj.ir:پایگاه اینترنتی

kamnanews.ir :پایگاه خبری

سردبیر: امیر اشتری
مدیر هنری: وهــاب آرایی

دبیر تحریریه: ساره نوری
تحریریه: نازنین فرضـی زاده،سمیه احمدی، المیرا دادمـهر

عکاس: مرضیه جوانمرد
اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری کرج

هفنـــه نامــه 

karajmunicipality

کرج ۱۲۰۰ هکتار پارک دارد

تعریض خط چهار حصار/
 ۱۵ هزار مترمکعب خاک ریزی شد

عمران و آبادانی
ویژه نامه مدیریت شهری
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گزارش تصویری

آبخیزداری در ارتفاعات »بیجی«
کرج امروز گزارش می دهد

ــزداری را  ــای آبخی ــات بیجــی پروژه ه ــرج در ارتفاع ــازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری ک س
ــه ســفره های آب زیرزمینــی اجــرا می کنــد. ــی ناشــی از ســیل و افزایــش تغذی باهــدف کاهــش خســارات احتمال


