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مجموعه مدیریت شهری توفیق
ما را در اتمام پروژه بزرگراه شمالی
ضمانت می بخشد
عمران و آبادانی

پروژه بزرگراه شمالی

تحقق تالش مجموعه مدیریت شهری
شهردارکرج

پروژه بزرگراه شمالی در مسیر پیشرفت
علی اصغر کمالی زاده

بازگشایی محور شمال به
جنوب و جنوب به شمال
تقاطع ماهان  -باغستان
اقدام بسیار ارزشمندی بود
که توسط شهردار کرج به
انجام رسید.

شهردار کرج ،گفت :خوشبختانه این پروژه در مسیر پیشرفت قرار گرفته
است.
علی اصغر کمالی زاده افزود :پل  B1در مسیر بزرگراه شمالی یکی از
مرتفعترین و کمنظیرترین پلهای کشور است که انتهای غربی اتوبان
همت را به کمربندی شمالی متصل می کند.
شهردار کرج بیان کرد :ارتفاع این پل که در منطقه بیلقان واقع شده
 120متر از سطح رودخانه کرج است که دهانه  170متری آن موجب
شده تا از بروزترین تکنولوژی در ساخت برخوردار باشد.
وی با اشاره به تالش مجموعه مدیریت شهری برای بهره برداری از
بزرگراه شمالی ،گفت :مجموعه مدیریت شهری در تالش است با تدابیر
صورت گرفته و با تزریق منابع مالی ،عملیات ساخت را سرعت دهد تا
به فضل خداوند در موعد مقرر بزرگراه شمالی به بهره برداری برسد.
کمالی زاده در تشریح وضعیت کنونی پروژه ،گفت :در حال حاضر
قالب های پیش رونده عرشه و پایه های این پل تهیه شده و با تالش
همکاران در  3ماه گذشته ،پیشرفت قابل توجهی در تمامی پایه های
پل ،به ویژه در مرتفع ترین پایه ها صورت گرفته است.
شهردار کرج یادآور شد :محدوده ساخت این پل در زمین هایی واقع
شده که بخشی از آن متعلق به نهادهای دولتی و بخشی مربوط به
امالک شخصی است ،بر این اساس تعامل و مشارکت مالکان این

محدوده ساخت این پل در
زمینهایی واقع شده که بخشی
از آن متعلق به نهادهای دولتی و
بخشی مربوط به امالک شخصی
است ،بر این اساس تعامل و
مشارکت مالکان این اراضی با
مجموعه مدیریت شهری توفیق
ما در اتمام این پروژه را ضمانت
می بخشد.

اراضی با مجموعه مدیریت شهری توفیق ما در اتمام این پروژه را
ضمانت می بخشد.
وی با این توضیح که اراضی حاشیه پروژه بزرگراه شمالی کرج هنوز
توسعه نیافته است ،گفت :در کمیسیون ماده  ۵تا  ۱۰۰متر کنار پروژه
برای اقدامات توسعه ای فریز شده است و در آینده می توان برای ۶
خطه یا  ۸خطه شدن آن اقدام کرد و از سویی جانمایی مراکز تفرجگاهی
برای جذب بیشتر مسافران در حاشیه این مسیر نیز مدنظر است.
شهردار کرج یادآور شد :پروژه کمربند شمالی کرج مکملی برای آزادراه
همت است و باید زودتر به سرانجام برسد ،اجرایی کردن کریدور شرق
به غرب نیز به انجام این پروژه بستگی دارد که این موارد نیاز به کمک
و بودجه ملی برای انجام بخش هایی از مسیر دارد.
کمالی زاده تصریح کرد :این پروژه به  ۱۷۰هزار مترمکعب آسفالت نیاز
دارد تا به سرانجام برسد به همین دلیل قیر رایگان باید تزریق شود و
امید است با حمایت مالی ملی بتوانیم این پروژه را به اتمام برسانیم چون
هر روز تاخیر در اجرای این پروژه ،آزادراه همت را نیز با مشکل مواجه
می کند .وی در ادامه به مشکل صدور پروانه برای امالک قولنامه ای
اشاره کرد و گفت :دیوان عدالت اداری به هیچ وجه برای صدور پروانه
برای این امالک موافقت نمیکند که این امر به افزایش تخلفات و
ساخت وسازهای غیر مجاز در کرج دامن زده است.

ریيس شورای اسالمی شهر كرج

فعال شدن پروژه های عمرانی جای قدردانی دارد
عباس زارع
رییس شـورای اسلامی شـهر کرج از شـهردار کرج برای فعال کردن
عمرانی غیر فعـال ،قدردانی کرد.
پـروژه های
ِ
عبـاس زارع گفـت :فعالیـت کارخانـه آسـفالت و پروژه هـای عمرانی
غیر فعال نشـان از پویا شـدن شـهرداری در امر خدمت رسـانی دارد.
وی بـا قدردانـی از شـهردار کـرج بـرای احیـای مجـدد پـروژه هـای
عمرانی ،افزود :بازگشـایی محور شـمال به جنوب و جنوب به شـمال
تقاطـع ماهـان  -باغسـتان اقـدام بسـیار ارزشـمندی بود که توسـط
شـهردار کـرج به انجام رسـید.

زارع ادامـه داد :ایـن در حالی اسـت که سـایر پروژه هـای عمرانی نیز
از رشـد فیزیکی مناسـبی برخوردار شـده انـد که امیدوار هسـتیم این
رونـد تـا بهره بـرداری کامـل از پروژه ها ،ادامه داشـته باشـد.
رییـس شـورای شـهر کرج به گـزارش درآمدی شـهرداری نیز اشـاره
کـرد و گفـت :گزارش درآمدی شـهرداری نشـان می دهد نسـبت به
مـاه هـای گذشـته پیشـرفت محسوسـی داشـته ایـم که این نشـان
از آینـده مطلـوب مجموعـه مدیریـت شـهری در خدمـت رسـانی به
شهروندان دارد.
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عمران و آبادانی

عمران و آبادانی

ویژه نامه مدیریت شهری

ویژه نامه مدیریت شهری

ساماندهی ورودی های شهر امری
ضروری است

فعالیت عمرانی معابر در فصل
بارندگی متوقف شود

حسین محمدی
رییس کمیسیون محیط
زیست شورای اسالمی
شهر کرج

سارا دشت گرد
رئیس مرکز پژوهش ها
ومطالعاتشورا
عضو شـورای اسلامی شـهر کـرج گفت :ضـروری اسـت در فصول
بارندگـی فعالیـت عمرانـی خیابان هـا و معابر متوقف شـود.
سـارا دشـت گرد اظهـار کرد :معاونـت عمرانی این موضـوع را در نظر
بگیـرد کـه در فصل بارندگـی فعالیتی در خیابان هـا صورت نگیرد.
رییـس مرکـز پژوهـش هـا و مطالعـات راهبردی شـورای اسلامی
شـهر کـرج ،افـزود :امنیت شـهروندان و سلامت شـهر بایـد اولویت
شـهرداری باشـد و مسـوالن در حـوزه عمرانـی بایـد به ایـن موضوع
توجـه ای ویژه داشـته باشـند.
ایـن مسـئول در بخـش دیگـری از صحبتهـای خـود اشـاره بـه
اهمیـت نمـا در شهرسـازی نوین خاطر نشـان کرد :نمای سـازههای
شـهر نقـش بـه سـزایی در زیباسـازی چهـره شـهر داشـته و باعـث
پویایـی و افزایـش جذابیتهـای بصـری شـهر میشـوند.
دشـتگرد خاطـر نشـان کـرد :بـا راه انـدازی کمیتـه نما می تـوان به
سـاماندهی سـیمای شـهر بـا اسـتفاده از تـوان و تجربـه متخصصان
ایـن حـوزه امیـدوار بود.
این مسـئول در پایان افزود :بدون شـک با تعامل معاونت شهرسـازی
و معمـاری شـهرداری و اعضای نظام مهندسـی کرج و سـایر فعاالن
حـوزه معمـاری ،به زودی شـاهد دگرگونی چهره شـهر خواهیم بود.

کرج به شهری پویا و شاداب تبدیل
میشود
فریده بزنی

 41درصد پیشرفت فیزیکی در بزرگراه شمالی
طــرح نهضت آســــفالت ادامه دارد

عسگر نصیری
معاون فنی و عمرانی

معـاون فنـی عمرانـی شـهرداری کـرج گفـت :از ابتـدای سـال
تاکنـون  70هزار تن آسـفالت در معابر و خیابانهای شـهر توزیع
شـده است.
عسگر نصیری اظهار کرد :از ابتدای سال تاکنون  40هزارتن لکه
گیری آسفالت در سطح مناطق  10گانه کرج انجام شده است.
ایـن مسـئول توضیـح داد 17.5 :تـن از مجموع این آسـفالتها از
مهرمـاه تا کنون توزیع شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :ایـن میـزان آسـفالت بـرای روکـش ،مرمت،
حفـاری و الیروبـی معابـر و خیابان ها تولید و توزیع شـده اسـت.
وی ابـراز کـرد :بدون شـک بـا اجرای طـرح نهضت آسـفالت در
کـرج شـاهد تحقـق اهـداف مدیریت شـهری در ارتقـای کیفیت

خدمـات رسـانی به شـهروندان خواهیـم بود.
ایـن مسـئول افـزود :در صورت مسـاعد بودن شـرایط جـوی ،در
ماههـای آینـده نیـز توزیـع آسـفالت ادامه خواهد داشـت.
معـاون فنـی عمرانـی شـهرداری کـرج بیـان کـرد :امیدواریم تا
پایـان فصـل عمرانی امسـال بتوانیـم با تولیـد آسـفالت ،مناطق
دهگانـه را در انجـام تعهدات خود مبنی بر بهسـازی معابر سـطح
شـهر یاری کنیم.
وی در ادامـه تکمیـل پروژههـای نیمـه تمـام را از اولویـت
هـای کاری امسـال شـهرداری عنـوان کـرد و افـزود :بـا تکمیل
پروژههای نیمه تمام شـهر ،امیدواریم بتوانیم در راسـتای کسـب
رضایـت مـردم فهیـم و فرهنـگ دوسـت کـرج گام برداریـم.

عضو شورای اسالمی شهر
بایـد چهـره شـهر به گونـه ای تغییر کنـد که مـردم با عبـور از معابر
و خیابانهـا روحیـه بگیرند و حس نشـاط و شـادی در آنها ایجاد شـود.
عضو شـورای شـهر کـرج بر ضرورت تغییر دیدگاه سـنتی بـرای اداره
شـهر تاکید کرد.
فریـده بزنـی بیرانوند اظهار کرد :شـورای پنجم طی یک یک سـال و
نیـم اخیر به دنبال حل مشـکالت شـهر و شـهروندان بـوده و در این
مسـیرهای گامهای جدی ای برداشـته است.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بـرای حرکت در مسـیر توسـعه تغییر نگرش
مدیـران در برخـی حوزههـا ضـروری اسـت ،توضیـح داد :با گـذر از
دیـدگاه سـنتی بـرای اداره شـهر میتـوان کـرج را بـه شـهری پویا و
شـاداب تبدیـل کرد.
ایـن مسـئول گفـت :باید به سـمتی حرکت کنیم که کرج به شـهری
منسـجم بـا المان های معنـادار فرهنگی و اجتماعی تبدیل شـود و از
ایـن طریـق بتواند هویت خـود را تثبیت کند.

اتصال بلوار خوارزمی به گلدشت

رییس کمیسیون فرهنگی شورا

نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج

لزوم هماهنگی شهرداری و نظام مهندسی

انتخاب جشنواره الله ها به عنوان «روز فرهنگی»

منصور وحیدی

اکبر سلیم نژاد

کارخانـه آسـفالت شـهرداری کرج ظرفیت تولید آسـفالت بـرای تمامی مناطق شـهرداری
را دارد .منصور وحیدی نقش شـورای شـهر در فعالیت کارخانه آسـفالت را موثر دانسـت و
بـا اشـاره بـه اینکه این نهاد طرح هایـی را برای فعالیت کارخانه آسـفالت ارایه داده اسـت،
گفت :سـال گذشـته شـش میلیارد تومان برای خرید آسـفالت پیشبینی شـد در حالیکه
از فعالیت این کارخانه جلوگیری شـده اسـت.
ایـن عضو شـورا بحث درآمـد و کنترل هزینه را مهم ترین وظیفه شـورا و شـهرداری ذکر
کرد و افزود :باید در تهیه قیر و آسـفالت به بهینه سـازی برسـیم.
وحیـدی در بخـش دیگـری از صحبـت هـای خود با اشـاره به دو نقشـه ای بـودن برخی
واحدهـای سـاختمانی ،گفـت :در خصوص ایـن واحدها شـهرداری و نظام مهندسـی باید
بـا هـم هماهنگ باشـند و نباید اجازه دهند این مسـاله به چالشـی در سـاخت و سـازهای
شـهر تبدیل شود.

رییس کمیسـیون فرهنگی شـورای اسلامی شـهر کرج ،با اشـاره به اینکه اخیرا نامه ای
از سـوی دبیرخانه کالنشـهرها به شـورای شـهر ارسال شده اسـت که طبق این نامه شورا
بایـد یـک روز را بـه عنوان روز فرهنگی اعالم کند ،گفت :پیشـنهاد می کنم روز جشـنواره
اللـه ها بـه عنوان روز فرهنگی انتخاب شـود.
بـه گـزارش پایـگاه خبری مدیریت شـهری کرج ،اکبر سـلیم نژاد در نطق پیش از دسـتور
صـد و هفدهمیـن جلسـه شـورای شـهر کـرج ،افـزود :اکثـر کالنشـهرها روز فرهنگی را
اعلام کـرده انـد و کرج نیز تا بیسـت و پنجـم فرصت دارد پیشـنهاد خود را بـه دبیر خانه
کالنشهرها ارسـال کند.
وی بـا بیـان اینکـه پنـج هـزار و  ۲۱۹شـهید داریـم و اللـه نیز نماد شـهید اسـت ،اظهار
داشـت :طی مشـورت با شـهردار کرج و رییس سـازمان فرهنگی ،پیشـنهاد می کنم روز
جشـنواره اللـه ها بـه عنـوان روز فرهنگی انتخاب شـود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج

تحقق بیش از صد در صد بودجه نقدی و تهاتری

%63
جذب درآمد
نقدی و تهاتری
در آبان ماه سال
جاری را  ۶۳در
صد بوده است

علی سلطانی مقدم
معـاون مالـی اقتصـادی شـهرداری کـرج از تحقق بیش از صـد در صد
بودجـه در بخشهـای نقـدی و تهاتـری طی آذر ماه سـال جـاری خبر
داد.
علـی سـلطانی مقـدم گفـت :در بخش نقـدی و تهاتـری آذر ماه سـال
جـاری ،منطقـه  ۹موفـق بـه جـذب  ۱۸۰درصـد ،منطقـه  ۵موفـق به
جـذب  ۱۱۶درصـد و منطقـه  ۷موفق به جذب  ۹۹درصد بودجه شـدند.
ایـن مسـئول اضافـه کـرد :در بخش نقدی آذر ماه سـال جـاری منطقه
 ۹بـا جـذب  ۲۲۶درصـد بودجه رتبه اول ،منطقه  ۷بـا جذب  ۱۲۵درصد
بودجـه رتبـه دوم و منطقـه  ۴بـا جـذب  ۱۱۳درصـد بودجه رتبه سـوم
را کسـب کردنـد کـه در مجمـوع جـذب بودجه نقـدی در این مـاه ۷۱
درصد بوده اسـت.
وی میـزان جـذب بودجـه در بخش تهاتری آذر مـاه در مناطق  ۷ ،۵و ۴
را بـه ترتیـب  ۶۲ ،۱۳۹و  ۴۷درصـد اعالم کرد.
سـلطانی مقدم میزان جـذب بودجه نقدی و تهاتری آذر ماه در سـازمان
هـا را اعلام کـرد و افـزود :در ایـن بخـش سـازمان حمـل و نقـل بار

و مسـافر بـا جـذب  ۶۹درصـد بودجـه رتبـه اول ،سـازمان سـاماندهی
مشـاغل شـهری و فـرآورده های کشـاورزی با جـذب  ۶۲درصد بودجه
رتبـه دوم و سـازمان فرهنگـی بـا جـذب  ۵۵درصد بودجه رتبه سـوم را
کسـب کرده اند.
وی بـا اشـاره به افزایش چشـمگیر عملکرد مجموعه مدیریت شـهری
در بخـش تهاتـری و نقـدی طـی  ۹مـاه گذشـته گفـت :در این بخش
بـه ترتیـب مناطـق  ۹ ،۴و  ۱رتبـه های اول تا سـوم را کسـب کردند.
سـلطانی مقـدم اظهـار داشـت :در بخـش نقـدی مناطـق ۱ ،۴و  ۷رتبه
هـای اول تـا سـوم را کسـب کردنـد و در بخـش تهاتـری نیـز مناطق
۴،۱و  ۹موفـق بـه کسـب رتبـه هـای اول تا سـوم شـدند.
وی بـا بیـان اینکـه عملکرد نقدی و تهاتری نه ماه اول امسـال نسـبت
بـه مـدت زمان مشـابه سـال گذشـته  ۲۳درصـد افزایش داشـته گفت:
آمـار افزایشـی عملکـرد در نقـد و تهاتـر در مـدت زمـان یـاد شـده به
صـورت جـدا بـه ترتیـب  ۱۹و  ۳۶درصد بوده اسـت.

رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسالمی شهر کرج

اتمام پروژه البرزمال کمک شایانی به بهبود سرانه ِی فرهنگی کرج می کند.
رحیم خستو افزود :امیدوارم در جلسه ای فوقالعاده با حضور نهادهای ذیربط مشکالت پروژه
البرزمال بررسی و به سرانجام برسد.
وی اظهار کرد :این پروژه به بهره برداری نرسد دود آن یا به چشم سرمایه گذار می رود
یا مردم.
سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج ،یادآور شد :در صورت مشخص شدن وضعیت این

زمان دقیق بهره برداری از پروژه مشخص نیست
وی خاطـر نشـان کـرد :بـا توجـه به اینکـه هنـوز بخشـی از معارضات ملکـی این
پـروژه رفع نشـده نمی تـوان زمان دقیقی برای بهـره برداری از آن اعلام کرد ولی
اگـر همـه چیز خوب پیـش برود و کلیه معارضـات ملکی رفع و منابع مـورد نیاز نیز
تزریق شـود ،بزرگراه شـمالی سـال  99به بهره برداری میرسـد.
نصیـری اضافـه کـرد :با توجـه به وضعیت موجود پیش بینی میشـود بـرای تکمیل
ایـن پـروژه بیش از هزار میلیـارد تومان اعتبار نیاز باشـد.
ایـن مسـئول خاطـر نشـان کرد :مسـئوالن اسـتان بایـد بـرای تکمیل ایـن پروژه
وارد میـدان شـوند و صرفـا به حمایتهای لفظی بسـنده نکنند چون بزرگراه شـمالی
یکـی از پـروژه های مهم اسـتان اسـت و بهره بـرداری از آن باعـث افزایش اعتماد
عمومـی به مسـئوالن میشـود.
کاهش  40درصدی ترافیک اتوبان کرج  -قزوین
معـاون فنـی عمرانـی شـهرداری کـرج خاطر نشـان کـرد :اگر ایـن پروژه بـه بهره
بـرداری برسـد بـار ترافیکی اتوبـان کرج  -قزوین بیـش از  40درصـد کاهش می
یابد.
وی خاطـر نشـان کـرد :بـا کاهش ترافیک شـاهد کاهش مصرف سـوخت و صرفه
جویـی در زمـان مـردم برای رسـیدن به مقصـد مورد نظـر خواهیم بود.
وی گفـت :بهـره بـرداری از پـروژه همت به کـرج هم به تکمیل این پروژه وابسـته
اسـت چـون نرسـیده بـه خط  4حصار یک معبـر هفت متری اسـت و تا تکلیف آن
مشـخص نشـود ،اتمام پروژه همت هم امکان پذیر نیسـت.
وی افـزود :اگـر بزرگـراه شـمالی بـه اتمام نرسـد و یا بـه موقع تکمیل نشـود حتی
اگـر اتوبـان همـت تکمیـل و به جـاده چالوس متصل شـود هم بـار ترافیکی برخی
مناطـق کـرج همچنان باقـی میماند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج

بیشتر اقدامات زیر بنایی در پروژه بزرگراه شمالی انجام شده است
مهدی حاج قاسمی
رئیــس کمیســیون عمــران شــورای شــهر کــرج گفــت :وجــود معارضــان و
کمبــود منابــع مالــی مهمتریــن موانــع تکمیــل پــروژه بزرگــراه شــمالی اســت .
مهــدی حاجــی قاســمی اظهــار کــرد :اجــرای پــروژه بزرگــراه شــمالی از وظایــف
دولــت بــوده و قــرار بــود دولــت هــم در بحــث تملــکات و هــم در بحــث لکــه
گــذاری و جــذب اعتبــارات همــکاری الزم را بــا مدیریــت شــهری داشــته باشــد
ولــی متاســفانه تــا ایــن لحظــه هیــچ اقدامــی صــورت نــداده اســت.
رییــس کمیســیون عمــران شــورای شــهر کــرج توضیــح داد :بدیهــی اســت
صــرف قــول همــکاری و مســاعدت ،ایــن پــروژه راه بــه جایــی نمیبــرد و
مشــکالتش مرتفــع نمیشــود.
وی افــزود :تــا کنــون نمایندههــای دولــت بارهــا و بارهــا از ایــن پــروژه بازدیــد
کردهانــد و قــول مســاعدتهایی بــرای تکمیــل آن را دادهانــد ولــی تــا ایــن
لحظــه حتــی یــک ریــال بودجــه دولتــی بــرای ایــن پــروژه جــذب نشــده اســت.
ایــن عضــو شــورا توضیــح داد:کل بــار هزین ـهای پــروژه بزرگــراه شــمالی بــه
دوش شــهرداری اســت و بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع اعتبــاری ،تامیــن
هــزار میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل آن از عهــده شــهرداری برنمیآیــد.
حاجــی قاســمی خاطــر نشــان کــرد :بــدون شــک افتتــاح ایــن پــروژه نقــش بــه
ســزایی در کاهــش ترافیــک کــرج و تســهیل در تــردد خودروهــای مســافران
خواهــد داشــت.
عضــو شــورای شــهر کــرج تصریــح کــرد :طــی دو ســال گذشــته بزرگــراه
شــمالی کــرج حــدود  40درصــد پیشــرفت داشــته و امیــد اســت بــا رفــع موانــع
موجــود شــاهد تســریع در رونــد تکمیــل آن باشــیم.
حاجــی قاســمی گفــت :پیمانــکار ایــن پــروژه بیــش از  100میلیــارد تومــان

مطالبــه عقــب مانــده دارد و اگــر قــرار باشــد تاخیــر در پرداخــت ایــن مطالبــه
ادامــه داشــته باشــد ،ممکــن اســت پیمانــکار از ادامــه همــکاری صــرف نظــر
کنــد.
ایــن مســئول تصریــح کــرد :تکمیــل ایــن پــروژه بخشــی از مشــکل ترافیــک
اتوبــان کــرج  -تهــران را حــل و در شــمال شــهر نیــز جاذبــه گردشــگری
ایجــاد میکنــد.
حاجــی قاســمی گفــت :دولــت در حــال تعریــض اتوبــان تهــران  -کــرج اســت و
اگــر بخشــی از ایــن هزینــه را صــرف پــروژه بزرگــراه شــمالی میکــرد بخشــی
از دغدغــه مدیریــت شــهری بــرای تکمیــل آن مرتفــع مــی شــد.
وی اظهــار کــرد :شــهردار کــرج انــرژی زیــادی بــرای تکمیــل ایــن پــروژه
گذاشــته ولــی اگــر منابــع اعتبــاری نباشــد ،بزرگتریــن ارادههــا هــم کاری از
پیــش نمیبرنــد.
عضــو شــورای شــهر کــرج گفــت :اقدامــات زیربنایــی مثــل تــراش کــوه،
تخریــب و بازگشــایی مســیر انجــام شــده و بیشــتر معطــل تملــکات و ایجــاد
تقاطــع غیــر همســطح بــرای ایــن پــروژه هســتیم.
وی اظهــار کــرد :پــروژه بزرگــراه شــمالی مطالبــه جــدی مــردم کــرج اســت
و مــا بــه عنــوان نماینــده مــردم پیگیــر بهــره بــرداری آن هســتیم و در ایــن
مســیر توقــع داریــم همــه مســئوالن پــای کار باشــند.
وی افــزود :در حــال حاضــر بیــش از  600نفــر در ایــن پــروژه مشــغول بــه
کار هســتند و امیــد اســت بــا رفــع مشــکالت موجــود ،شــاهد بهرهبــرداری از
بزرگــراه شــمالی در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن باشــیم.

رییس کمیسیون شهرسازی ،معماری و بافت های فرسوده

مشکالت فراوان ،اما عزم مدیریت شهریجدی است
احد رسولی

پروژه البرزمال به بهبود سرانه فرهنگی کمک می کند
رحیم خستو

معـاون فنـی عمرانـی شـهرداری کـرج بـا اشـاره به مسـیر پـروژه بزرگراه شـمالی
اظهـار کـرد :ایـن پـروژه در ادامه بزرگراه همت از خط  4حصار شـروع و نرسـیده به
سـازمان آرامسـتانها بـه اتوبـان تهـران -کـرج -قزوین متصل میشـود.
عگـر نصیـری ادامـه داد :طـول این پـروژه  17.6کیلومتر اسـت و در مسـیر آن 20
پـل احـداث خواهد شـد تا تـردد خودروهـای عبوری به سـاده ترین شـکل صورت
بگیـرد .وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از بزرگتریـن پلهـای کشـور در مسـیر این
پـروژه در حـال احـداث اسـت ،افـزود :پل  B1به عنـوان بزرگ ترین پـل این پروژه
تـا کنـون  15الی  20درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :ایـن پـل یکـی از بزرگتریـن پلهای بتنی کشـور اسـت که
دهانـه آن  170متـر ،ارتفـاع  120متـر و طول عرشـه آن نیز  536متربرآورد شـده
است.
وی بـا اشـاره به وضعیت پیشـرفت فیزیکی پروژه بزرگراه شـمالی توضیـح داد :این
پروژه تا کنون  41درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.
ایـن مسـئول بـا بیان اینکه شـهرداری کرج صفـر تا صـد هزینههای این پـروژه را
متقبـل شـده  ،ابـراز کرد :هـر چنـد وزارت راه و شهرسـازی زمینهـای دولتی خود
کـه در مسـیر تکمیـل بزرگراه شـمالی قـرار دارند را در اختیار شـهرداری قـرار داده
ولـی تـا کنـون هیـچ حمایتـی در بحـث تامین منابـع مالی مـورد نیـاز ایـن پروژه
نداشـته است.
نصیـری بـا تاکیـد بـر اینکـه بزرگـراه شـمالی پـروژه ای ملـی اسـت ،اظهـار کرد:
تکمیل این بزرگراه نقش به سـزایی در تسـهیل در تردد مسـافران  17اسـتان کشور
دارد بنابرایـن مسـئوالن باید نگرشـی ملی به آن داشـته باشـند.
وی خاطر نشـان کرد :در حقیقت سـاخت پروژه بزرگراه شـمالی باید توسـط دولت
انجـام میشـد ولـی شـهرداری در ایـن خصوص بـه میدان آمـده تا بتواند مشـکل
ترافیـک و تـردد خودروهـای عبـوری در این مسـیر را برای همیشـه حل کند.
وی افزود :خواسـته ما از وزارت راه و شهرسـازی و شـرکت زیرسـاخت این است که
بـرای تسـریع در تکمیـل این بزرگراه زمیـن و قیر رایگان در اختیار شـهرداری قرار
دهنـد و در صـورت امکان بخشـی از اعتبـارات مورد نیاز این پـروژه را تامین کنند.
دولت برای تکمیل پروژه بزرگراه شمالی اعتباری تخصیص نداده است
معـاون فنـی عمرانی شـهرداری کرج اضافه کـرد :تا کنون هیچ اعتبـار دولتی برای
تکمیـل ،رفـع معارضـات ملکی و تاسیسـاتی این پـروژه تخصیص نیافتـه که این

امـر فراینـد تکمیـل آن را با تاخیـر مواجه میکند.
نصیـری گفـت :قرار بود بعـد از اتمام این پـروژه برای تامین هزینـه های نگهداری
و تعمیـر ایـن مسـیر عوارضی ایجاد شـود ولی بـا توجـه بـه ورودی و خروجی زیاد
این مسـیر با این پیشـنهاد موافقت نشـد.
وی اظهـار کـرد :به نظر میرسـد ایجـاد عوارضی الکترونیکی و یا جذب مشـارکت
دولـت بهتریـن راه بـرای تامین هزینه هـای تعمیر و نگهداری این پروژه باشـد.

پروژه و اتمام آن ،سرمایه گذاران نیز انگیزه مضاعفی برای مشارکت پیدا می کنند.
خستو در بخش دیگری به ضرورت توجه به معلوالن و تسهیل در تردد آنان اشاره کرد و
افزود :سال گذشته قول های در این رابطه داده شد که پیگیری آن به تعویق افتاده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج خواستار اختصاص تعدادی خودرو مناسب ( اتوبوس ،
ون) به معلوالن شد و گفت :با تحقق این وعده ها ،اولین گام برای فراهم کردن رفا ِه معلوالن
برداشته می شود.

رییــس کمیســیون شهرســازی ،معمــاری و بافــت
هــای فرســوده شــهر کــرج گفــت :مشــکالت پیــش
روی قطــار شــهری کــرج بســیار اســت امــا عــزم
مدیریــت شــهری هــم بــرای تکمیــل ایــن طــرح
جــدی اســت .وی ادامــه داد :اختصــاص  ۱۰درصــد از
بودجــه ســال جــاری شــهرداری و پیگیــری اختصــاص
هــزار میلیــارد تومــان از منابــع شــهر و دولــت جهــت
تکمیــل پــروژه قطــار شــهری گامــی امیدوارکننــده در
تکمیــل ایــن پــروژه اســت.

احــد رســولی قطــار شــهری را یکــی از مهمتریــن
و اولویتدارتریــن طرحهــای کالنشــهر کــرج
خوانــد و افــزود :میــزان اهمیــت طــرح قطــار شــهری
کــرج بــرای مــردم بــه حــدی اســت کــه بایــد تمــام
دســتگاهها و مجموعههــای دخیــل در ایــن پــروژه
بــا هــم تعامــل داشــته باشــند و بــه صــورت منســجم
اقــدام کننــد تــا خدمترســانی مطلــوب بــه مــردم
محقــق شــود.

%10
اختصاص هزار
میلیارد تومان
از منابع شهر
و دولت جهت
تکمیل پروژه
قطار شهری

رییس کمیسـیون محیط زیسـت شـورای اسالمی شـهر کرج با اشاره
بـه ضـرورت سـاماندهی ورودیهای شـهر افـزود :ورودیهـای کرج
زیبنده شـهروندان و مسـافران نیسـت به همیـن دلیل باید بـا اجرای
طرحهای مختلف نسـبت به سـاماندهی این ورودیهـا اقدامات الزم
را صورت داد.
حسـین محمـدی گفت :بـه جز ورودیهـا باید به حال سـرویسهای
بهداشـتی های عمومی نیز فکری کرد .متاسـفانه تعداد سرویسهای
بهداشـتی پاسـخگوی نیـاز شـهروندان و مسـافران نیسـت به همین
دلیـل باید تا قبل سـال جدید نسـبت بـه اضافه کردن چند سـرویس
بهداشـتی در مناطق مختلف شـهر اقدام کرد.

اصالح روشنایی معابر و خیابان
های پر تردد کرج ضروری است

محمد نبیونی
عضو شورای شهر کرج
عضو شـورای شـهر کرج بر ضـرورت ارتقای وضعیت ایمنـی معابر و
خیابـان های پـر تردد شـهر تاکید کرد.
محمـد نبیونـی گفت :طی چند ماه گذشـته شـاهد حوادثـی در برخی
معابـر و خیابـان هـای پـر تردد شـهر مثل بلوار شـهید ناصـر بخت و
بلـوار شـهرک یاس بـوده ایم.
این عضو شـوا افزود:معابر پرتردد شـهر نیازمند ایمنی بیشـتر اسـت و
ضروری اسـت نسـبت به ایجاد روشـنایی و انجام خط کشی در معابر
مناطقی که شـهروندان رفت و آمد زیادی دارند حساسـیت بیشـتری
وجود داشـته باشد.
وی عنـوان کـرد :به واسـطه حضور در کمیسـیون ماده  ۷چند جلسـه
در سـازمان سـیما منظـر و فضای سـبز شـهری حضـور پیـدا کردم،
بایـد قدردانـی کنـم از افـرادی کـه در ایـن سـازمان تلاش کـرده و
موضوعـات مربـوط بـه فضای سـبز و پـارک هـا را دنبال مـی کنند.

قطار شهری
روی ریل تکمیل قرار گرفته است
محمد حسین
خلیلی اردکانی
عضو شورای اسالمی
شهر کرج
رییس کمیسـیون نظارت و تحول اداری شـورای اسلامی شهر کرج
بـا اشـاره به اینکه پروژه قطار شـهری کرج یکی از پـروژه های کالن
عمرانـی این شـهر اسـت ،گفت :باید نسـبت به تکمیل بـه موقع این
پروژه امیـدوار بود.
محمـد حسـین خلیلـی اردکانـی اظهار کـرد :طی  13سـال گذشـته
شـاهد مشـکالتی در فرایند تکمیل پروژه قطار شـهری کـرج بودیم.
وی ادامـه داد :با تعامل مدیریت شـهری و پیمانکاران ،بسـیار از موانع
ایـن پـروژه از میان برداشـته شـده و قطـار شـهری روی ریل تکمیل
قرار گرفته اسـت.

تخلفات ساختمانیکرج 50درصد
کاهش می یابد
فرج اله ایلیات
عضو شورای اسالمی
شهر کرج
عضــو شــورای شــهر کــرج گفــت :بــا اصــاح طــرح تفصیلی ،ســال
آینــده تخلفــات ســاختمانی در کــرج تــا  50درصــد کاهــش مــی
یابــد .در حــال حاضــر حــدود  200هــزار نفــر از ســاکنان کــرج در
واحدهایــی زندگــی مــی کننــد کــه رای تخریــب و اعــاده دارنــد.
وی ادامــه داد :بایــد هــر چــه زودتــر تکلیــف ایــن واحدها مشــخص
شــود چــون طوالنــی شــدن فراینــد رســیدگی بــه وضعیــت ایــن
واحدهــا بــه ضــرر شــهر و شــهروندان تمــام میشــود .
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــا تخلفــات ســاختمانی
برخــورد جــدی تــری صــورت بگیــرد ،افــزود :بایــد هزینــه تخلــف
بــرای ســازندگان واحدهــای تجــاری و مســکونی افزایــش یابــد و
بــه جایــی برســیم کــه غیرقانونــی عمــل کــردن بــرای ایــن افــراد
صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد.
وی افــزود :اگــر ســازندگان در ســاخت و ســازها قانــون را مالک خود
قــرار ندهنــد ،بــا اضافــه کــردن جرایــم مــاده  100نتیجه دلخــواه که
همــان کاهــش ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز اســت حاصــل نمــی
شــود و صرفــا شــاهد افزایــش حبابــی قیمــت واحدهــای مســکونی
در شــهر خواهیــم بود.

هفنـــه نامــه

مدیر هنری :وهــاب آرایی

تلفن026-32279027 :
نمابر026-32279127 :
پایگاه اینترنتیkaraj.ir:
پایگاه خبریkamnanews.ir :

تحریریه :نازنین فرضی زاده ،فرزانه سید اسحقی،زهرا قاسمی ،المیرا دادمهر

sapp.ir/karaj.sh
karajmunicipality

سردبیر :حامد احسانی نژاد

دبیر تحریریه :مصطفی فراغت

رسانه رسمی مدیریت شهری کرج
رئیس شورای سیاست گذاری :سید علیرضا موسوی

عکاس :مرضیه جوانمرد ،میالد جعفری ،پیام سرداری

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

احیای باز آفرینی شهری اولویت امور باشد
مجتبی عسگری
مدیرکل دفتر امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری البرز براحیای باز آفرینی شـهری
تاکید کرد.
مجتبـی عسـگری گفت:بایـد بـا برنامـه ریـزی و اسـتفاده از سیسـتم هـای نویـن
ارتباطـی کـه همـان دولـت الکترونیک اسـت ،سـامانه و کارها را به شـکلی تعریف
کنیـم کـه نیـازی بـه مراجعه مکـرر مـردم بـه ادارات نباشـد و بتواننـد از این طریق
امـورات خـود را پیگیـری نمایند.
مدیـرکل دفتـر امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری البرز بـر اجرای قانـون ،قوانین
و مقـررات دقـت در اعتبـارات مصـوب ،پرهیـز از اسـراف و بـه ویـژه تکریـم آحـاد
شـهروندان بـه عنـوان صاحبـان اصلی شـهر تاکیـد کـرد و افـزود :سـرمایهگذاران
شـهری مورد تکریم قرار گرفته و در راهروهای شـهرداری و شـوراها معطل نمانند .
وی تصریح کرد :بسـیاری از شـهرداریها در پرداخت حقوق و دسـتمزد خود مشکل
دارنـد کـه با جذب سـرمایهگذار این مشـکالت تا حدودی برطرف میشـود.

اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری کرج

سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی

عدم ایجاد جبهه های خطر
در روش های حفاری تونل قطارشهری
کرج دیده شود

عمران و آبادانی
ویژه نامه مدیریت شهری

علی اصغر صلواتی
سرپرسـت سـازمان حمـل و نقـل ریلـی شـهرداری کرج گفت :عـدم ایجـاد جبهه های
خطـر در روش هـای حفـاری تونل قطارشـهری کرج دیده شـود .
علـی اصغـر صلواتـی اظهـار داشـت :روش های اجـرای حفـاری تونل و ایسـتگاههای
زیرزمینـی بـه گونـه ای در نظـر گرفته شـده اسـت کـه جبهه هـای خطر ایجاد نشـود.
ایـن مسـئول افـزود :ایـن روش بـا بهره گیری از اخرین داشـته های مهندسـی توسـط
متخصصین و مشـاوران طرح ،اجرا می شـود و به گونه ای اسـت که خطری در خیابان
پـر تردد شـهر بـرای مـردم و عابرین به وجـود نیاید.
سرپرسـت سـازمان حمـل و نقـل ریلـی شـهرداری کـرج اضافـه کـرد :در ایـن روش،
شناسـایی جنس خاک مسـیر ،عملیات خـاک برداری ،پایدارسـازی موقـت و بتن ریزی
نهایـی بـه صـورت همزمـان و گام بـه گام انجام می شـود.

غدیر مهدوی

عضو شورای اسالمی شهر کرج

یادداشت/

گره ترافیکی اتوبان کرج  -قزوین با تکمیل بزرگراه شمالی باز میشود
المیرا دادمهر
واقعیت این است اجرای پروژه های بزرگی مثل بزرگراه
شمالی که از بعد استانی فراتر رفته و رنگ و بوی ملی دارند،
وظیفه شهرداری نیست و برای بهره برداری از آنها دولت
باید کمر همت ببندد ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و کار به
جایی رسیده که تا کنون حتی یک ریال از اعتبارات دولتی به
این پروژه اختصاص داده نشده است.
طی چند سال گذشته شاهد ازدیاد بی رویه خودروها به
واسطه توسعه شهر و افزایش جمعیت بومی و مهاجر کرج
بوده ایم.
بدون شک این افزایش تبعات منفی زیادی به دنبال دارد که
آلودگی هوا  ،ترافیک و مشکالت زیست محیطی بخشی از
آنها به شمار می آید.تصور کنید اگر در روزهای تعطیل تنها
دو درصد از خودروهای شهر به سمت اتوبان کرج -قزوین
حرکت کنند ،چه ترافیک اعصاب خورد کنی در ورودی این
مسیر ایجاد می شود.

نشریه داخلی شماره دوم هفته چهارم دی ماه ۱۳۹۷

جالب قضیه اینجاست که این اتوبان تنها گذرگاه البرزی ها
نیست و خودروهای زیادی برای رسیدن به مقصد ناچار به
تردد از این مسیر هستند .تبدیل اتوبان کرج  -قزوین به
گلوگاه ترددی  17استان کشور باعث شده ،مرکز کنترل
ترافیک استان در ایام تعطیل ،روزهای آخر هفته و حتی
ساعاتی از صبح و عصر روزهای عادی هفته هم از وجود
ترافیک و کندی تردد خودروها در این مسیر گزارش کند.
این وضعیت باعث شد که مسئوالن استان به فکر راهی
برای حل این معضل و خالص کردن رانندگان از شر
ترافیک ورودی این اتوبان بیفتند .این طور شد که تابستان
دو سال پیش کلنگ بزرگراه شمالی کرج زده شد.
در زمان آغاز این پروژه مسئوالن زیادی بر اهمیت بهره
برداری از آن به عنوان مکمل پروژه ادامه اتوبان همت تاکید
کرده و وعده هایی دادند که تحقق آنها باعث تسریع در روند
تکمیل آن می شد.

گزارشتصویری

از زمان این وعدهها ماهها گذشته و حاال شهرداری به عنوان
مجری پروژه بزرگراه شمالی برای بهره برداری از آن با
مشکالت زیادی چون وجود معارضین و محدودیت اعتباری
مواجه شده است.
واقعیت این است اجرای چنین پروژه های بزرگی که از بعد
استانی فراتر رفته و رنگ و بوی ملی دارند وظیفه شهرداری
نیست و برای بهره برداری از آنها دولت باید کمر همت
ببندد ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و کار به جایی رسیده
که تا کنون حتی یک ریال از اعتبارات دولتی به این پروژه
اختصاص داده نشده است.
مدیریت شهری کرج علی رغم موانع و مشکالت موجود با
تمام توان برای تکمیل هر چه سریع تر این پروژه تالش می
کند ولی ایکاش مسئوالن استانی و دولتمردان شهرداری را
در این مسیر تنها نگذارند تا بزرگراه شمالی در زمان وعده
داده شده به بهره برداری برسد

اقدام عاجل برای اتمام
پروژه های نا تمام
عضو شورای اسالمی شهر کرج در خصوص سرمایه
گذاری ومشارکت بخش خصوصی در پروژه های مهم
شهری کرج از جمله بازسازی و بهسازی بافت های
فرسوده بیان کرد :مهمترین اقدام برای یک شهر و
اجرای پروژه های عمرانی ،موضوع اختصاص سرمایه
جهت راه اندازی پروژه های راکد و غیر فعال شهر
است که در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع
مالی شورای شهر کرج پیگیر آن هستیم.
غدیر مهدوی با بیان اینکه ورود سرمایه به پروژه
های شهری این کالنشهر باید از حوزه منابع خارج
از سیستم شهرداری این کالنشهر و با حمایت بخش
خصوصی باشد ،افزود :بودجه حال حاضر شهرداری
کرج تنها پاسخگوی پرداخت مواردی از جمله حقوق و
دستمزد پرسنل و نیروهای اجرایی است و اعتبار کافی
برای فعال کردن پروژه های راکد در حال حاضر در
این سیستم وجود ندارد.
این عضو شورا با بیان اینکه شهر کرج پروژه های
جدی با پتاسیل های ویژه دارد ،به عملیات عمرانی
ادامه اتوبان همت اشاره کرد و گفت :این پروژه از
حیث اقتصادی در دگرگون کردن چهره شهر کرج
بسیار مهم است؛ زیرا در دو طرف این پروژه مهم
می توان بهترین سرمایه گذاری ها را توسط بخش
خصوصی اجرایی کرد.

حمیدرضا عسگری

رئیس سازمان آرامستان ها

آرامستان بهشت علی (ع)
آماده دفن اموات
رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج
گفت :آرامستان بهشت علی (ع) تا یک ماه آینده آماده
دفن اموات خواهد بود .حمیدرضا عسگری با بیان این
خبر افزود :در بازدیدی که توسط شهردار کرج از آرامستان
بهشت علی (ع) صورت گرفت ،مقرر شد مسوالن سازمان
مدیریت آرامستان های شهرداری کرج در فاز اول نسبت
به دفن اموات و انتقال اموات از بهشت سکینه به بهشت
علی (ع) اقدام کند.
رییس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری کرج گفت:
آسفالت مسیر ورودی به آرامستان بهشت علی (ع) در
حال انجام است و  4هزار قبر نیز برای دفن اموات آماده
شده است .به گفته عسگری ،آرامستان بهشت علی (ع)
(آرامستان جامع البرز) یکی از بزرگترین آرامستان های
کشور است که آمادگی پذیرش اموات از تهران و استان
های همجوار را دارد.

علیرضا عاقلی

سرپرستسازمانعمران
و بازآفرینی فضاهای شهری

اتمام اجرای عملیات
آسفالت الین شرقی و غربی
عرشه پل باغستان
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری کرج از اتمام اجرای عملیات آسفالت الین
شرقی و غربی عرشه پل باغستان خبر داد.
علیرضا عاقلی با اعالم این خبر افزود :طی تاکیدات
شهردار کرج مبنی بر اجرای عملیات روکش آسفالت
عرشه پل ،مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال محور
باغستان به اتمام رسید و معبر بازگشایی شد.
وی تناژ مصرفی آسفالت این پروژه را بیش از 264
تن عنوان کرد و گفت :با توجه به مساعد شدن شرایط
جوی و آب و هوایی عملیات اجرای روکش آسفالت در
دستور کار این سازمان قرار گرفت و طبق وعده ای که
به شهروندان داده شده بود این معبر بازگشایی و مورد
بهره برداری قرار گرفت.

