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ل
اداره کل ارتباطـات و امــور نیب ا ملــل
شـهرردی ـکـرج

شهردار کرج:

شهرداری کرج با آمادگی کامل
به استقبال زمستان میرود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج:

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج:

رعایت ضوابط مناسبسازی پل  B۵حصارک برای نصب
درز انبساط مسدود شد/
برای صدور پایان کار
مشکل فنی وجود ندارد

ضروری است

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری شهرداری کرج:

پیادهراه رجایی شهر
تلفیق هنر ،معماری و
زیست شهری است

معاون خدمات شهری شهرداری کرج:

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری کرج خبر داد؛

مناسبسازی مسیر عابر
پیاده خیابان شهید بهشتی
در مراحل پایانی
دانشگاه علوم پزشکی استان البرز:

آمادهباش تجهیزات فاز دوم توزیع واکسن
زمستانی شهرداری
کرج ۹ /هزار تن نمک آنفلوآنزا در استان
البرز آغاز شد
خریداری شد

رنگآمیزی میدان
کرج /ورودی شهر
زیبا شد

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری:

نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات
حوزه مشاغل خانگی استان البرز
راهاندازی میشود

با ارسال نامهای انجام شد؛

احداث قرائتخانه در ۳
منطقه کمبرخوردار کرج /تقدیرمجمعکالنشهرهای
افزایش سرانه فرهنگی ایران از عملکرد ورزشی
مدنظر است

شهرداری کرج
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شهردار کرج:

شهرداری کرج با آمادگی کامل به استقبال زمستان میرود

معاون خدمات شهری شهرداری
کرج خبر داد؛

آمادهباش تجهیزات زمستانی
شهرداری کرج ۹ /هزار تن
نمک خریداری شد
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری کرج
بــا تأکیــد بــر آمادهبــاش تجهیــزات
زمســتانی شــهرداری ،گفــت :ســه هــزار
و  ۵۰۰نیــروی انســانی نیــز در حالــت
آمادهبــاش هســتند.
علیاصغــر همتــی صبــح شــنبه مانــور
بزرگ تجهیزات و ماشــینآالت زمســتانی
شــهرداری ،گفــت :بــا اعــام ســازمان
هواشناســی و احتمــال بــارش بــرف و
بــاران ،تمامــی بخشهــای شــهرداری
ازجملــه تجهیــزات و ماشــینآالت
زمســتانی و همچنیــن نیروهــای انســانی
در حالــت آمادهبــاش کامــل قــرار دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه بهرهگیــری حداکثــری
از تجهیــزات و خودروهــای شــهرداری
کــرج در عملیــات زمســتانی امســال،
گفــت :حــوزه خدمات شــهری شــهرداری
کــرج بــا برنامهریــزی و پیشبینیهــای
الزم در مناطــق دهگانــه و بــا فراهــم
کــردن تجهیــزات ،امکانــات الزم شــامل
 ۲۰گریــدر ،هشــت دســتگاه نمکپــاش،
 ۹دســتگاه لــودر ۱۲ ،دســتگاه بابکــت،
 ۲۳دســتگاه کامیــون و پنــج دســتگاه
لجــن کــش و دو دســتگاه لولهبازکــن در
آمادهبــاش کامــل قــرار دارنــد.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری
کــرج افــزود :حــوزه خدمــات شــهر
شــهرداری کــرج بــا تمهیــدات الزم اقــدام
بــه خریــداری  ۹هــزار تــن نمــک کــرده
اســت کــه از ایــن میــزان  ۶هــزار تــن آن
نمــک کفــی و ســه هــزار تــن آن نمــک
کریســتال اســت.
همتــی بــه اســتفاده از محلــول یــخزدا
اشــاره کــرد و گفــت :آنچــه بــر اســاس
تجربــه و تخصــص بهدســتآمده،
ضــرورت بهرهگیــری کمتــر از ماســه
و نمــک بهعنــوان از بیــن برنــده
یخزدگیهــا و بــرف گرفتگیهــای
ســطح معابــر اســت و در پــی آن
هســتیم بــا اســتفاده از محلــول یــخزاد
آســیبهایی کــه ماســه و نمــک بــه
ســطح معابــر و آســفالت شــهر وارد
میکنــد را کاهــش دهیــم.

شــهردار کــرج در مانــور بــزرگ
تجهیــزات زمســتانی ،گفــت:
ایــن اطمینــان و آرامــش خاطر
را بــه شــهروندان میدهیــم
کــه بــا آمادگــی کامــل بــه
پیشــواز زمســتان برویــم.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری
کــرج امــروز ،علــی کمالــی زاده

صبــح امــروز در مانور
بــزرگ تجهیــزات
ماشــینآالت
و
زمستانی شــهرداری،
اظهــار کــرد :ایــن
مانــور بهمنظــور
ارزیابــی وضعیــت
ما شــین آ ال ت
زمســتانی بــرای ارائه
خدمــات مطلــوب به
شــهروندان در فصــل ســرما،
برگــزار میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه
امســال زمســتان پربارشــی در
پیــش خواهیــم داشــت ،گفــت:
پیشبینیهــای الزم بــرای
تجهیــز ماشــینآالت زمســتانی

و آمادهبــاش نیروهــای
خدمــات شــهری در نظــر
گرفتهشــده اســت.
شــهردار کــرج بــا تأکیــد بــر
اینکــه اقدامــات شــهرداری
در کنــار همــکاری مناســب و
بهموقــع شــهروندان اثربخــش
خواهــد بــود ،گفــت :همــکاری
شــهروندان عامــل مؤثــر
در موفقیــت عملیاتهــای
زمســتان و عبــور از
بحرانیهــای فصلــی اســت.
کمالــی زاده از شــهروندان
خواســت در زمــان بــارش
بــرف از ســفرهای غیرضــروری
خــودداری کننــد و گفــت :تردد
وســایل نقلیــه در ایــام بارانــی و

برفــی بــا زنجیــر چرخ ضــروری
اســت تــا ضمــن همــکاری در
تســریع فعالیــت خودروهــای
برفروبــی شــهرداری از وارد
شــدن خســارت بــه خــودروی
شــهروندان جلوگیــری شــود.
وی اضافــه کــرد :ایــن
اطمینــان و آرامــش خاطــر را
بــه شــهروندان میدهیــم کــه
شــهرداری بــا آمادگــی کامــل
بــه پیشــواز زمســتان خواهــد
رفــت.
گفتنــی اســت در ایــن مانــور
ارگانهــای امدادرســان ماننــد
اورژانــس ،هاللاحمــر و
پلیــس راهــور نیــز حضــور
داشــتند.

دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعالم کرد:

فاز دوم توزیع واکسن آنفلوآنزا در استان البرز آغاز شد
مدیــر دارو و فرآوردههــای
بیولوژیــک دانشــگاه علــوم
پزشــکی اســتان البــرز گفــت:
فــاز دوم توزیــع واکســن
آنفلوآنــزا در اســتان آغــاز و
مــردم بــرای تزریــق ایــن
واکســن تــا بهمــن مــاه فرصت
دارنــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری
کــرج امــروز ،امیــر بقایــی
بــا اشــاره بــه اینکــه توزیــع
فــاز دوم واکســن آنفلوآنــزا در
داروخانــه هــال احمــر کــرج
شــروع شــده اســت ،گفــت:
جامعــه هدف شــامل کــودکان
زیــر پنــج ســال ،افــرادی کــه
ســابقه ســکته قلبــی ،مغــزی و
مشــکل تعویــض دریچــه قلــب
دارنــد میتواننــد ایــن دارو را
تهیــه و تزریــق کننــد.
وی ادامــه داد :البتــه بیمــاران
پیونــدی ،دارای نقــص ایمنــی
بــدن ،دارای مشــکالت ریــوی،
مشــکل متابولیــک و بیمــاران
خــاص هــم بایــد ایــن واکســن

را تهیــه و تزریــق کننــد.
مدیــر دارو و فرآوردههــای
بیولوژیــک دانشــگاه علــوم
پزشــکی اســتان البــرز افــزود:
ایــن افــراد بــا در دســت
داشــتن کارت ملــی و تاییــد
پزشــک متخصــص و یــا فــوق
تخصــص خــود میتواننــد
بــه داروخانــه هــال احمــر
مراجعــه و واکســن آنفلوآنــزای
مــورد نیــاز خــود را تهیــه
کننــد.
بقایــی در پاســخ بــه اینکــه
چــرا قیمــت ایــن واکســن در
فــاز دوم از  ۴۰هــزار تومــان
بــه  ۱۹۲هــزار تومــان رســیده،
گفــت :در فــاز اول توزیــع ایــن
واکســن کــه شــامل زنــان
بــاردارو کادر درمــان میشــد،
تامیــن از طریــق ارز مرجــع
صــورت گرفــت ولــی بــرای
فــاز دوم ،ایــن واکســنها بــا
ارز نیمایــی خریــداری شــده
اســت.
مدیــر دارو و فرآوردههــای

بیولوژیــک دانشــگاه علــوم
پزشــکی اســتان البــرز اضافــه
کــرد :البتــه در فــاز اول ،توزیــع
ایــن واکســن در میــان جامعــه
هــدف رایــگان انجــام شــد.
بقایــی در پاســخ بــه اینکــه
بــا توجــه بــه اینکــه بهتریــن
دوره اثرگــذاری ایــن واکســن
را پشــت سرگذاشــتهایم آیــا
نیــازی بــه تزریــق واکســن
آنفلوآنــزا وجــود دارد ،افــزود:
درســت اســت کــه دوران
طالیی تزریق واکســن آنفلوآنزا
از اوایــل مهــر تــا اواســط آبــان
اســت ولــی کســانی کــه مبتــا
بــه ایــن ویــروس نشــده انــد تا
بهمــن مــاه میتواننــد نســبت
بــه تزریــق آن اقــدام کننــد.
وی گفــت :در فــاز اول کــه
ایــن واکســن از طریــق
مراکــز بهداشــت توزیــع شــد،
شــاهد نشــت مقــداری از ایــن
واکســنها بــه بــازار آزاد و
فــروش آنهــا بــا قیمتهــای
نجومــی بودیــم.

مدیــر دارو و فرآوردههــای
بیولوژیــک دانشــگاه علــوم
پزشــکی اســتان البــرز گفــت:
هــر چنــد میــزان نشــت ایــن
واکســن در بــازار آزاد بســیار
کــم بــود ولــی بــرای جلوگیری
از تکــرار این اتفــاق ترجیح این
اســت کــه واکســن آنفلوآنــزا
تنهــا از طریــق داروخانــه هالل
احمــر و یــا در نهایــت از طریق
داروخانــه آموزشــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی اســتان عرضــه
شــود.
بقایــی اضافــه کــرد :در حــال
حاضــر وضعیــت موجــودی
واکســن آنفلوآنــزا در داروخانــه
هــال احمــر خــوب اســت و
در صــورت اتمــام موجــودی،
تامیــن مجــدد آن در در
دســتور کار قــرار میگیــرد.

در گفتوگو با کرج امروز مطرح شد؛

رنگآمیزی میدان کرج /ورودی شهر زیبا شد
رئیــس ســازمان ســیما ،منظر و
فضای ســبز شــهری شــهرداری
کــرج بــا اشــاره بــه اهمیــت
زیباســازی شــهر ،گفــت :رنــگ
آمیــزی محــدوده میــدان کــرج
اجــرا شــد.
پیمــان بضاعتــی پــور در گفتو
گــو بــا پایــگاه خبــری کــرج
امــروز بــا اشــاره بــه اقدامــات
صــورت گرفتــه در حــوزه
زیباســازی نمــای شــهری
در محــدوده میــدان کــرج و
ورودی شــهر ،گفــت :زیباســازی
پایههــای پــل بــا تکنیــک
کاشــی شکســته ،رنــگ آمیــزی
نــرده هــا ،امحــاء دیــوار نوشــته
هــا و اجــرای نقاشــی دیــواری
و رنــگ آمیــزی کافوهــای
مخابــرات بخشــی از اقداماتــی
اســت کــه طــی مــاه گذشــته
توســط واحــد زیباســازی
ســازمان در محــدوده میــدان
کــرج اجــرا شــده اســت.
وی آراســتن ســیما ،منظــر و
حــذف زوائــد و نازیبایــی هــا

از چهــره شــهر را از جملــه
وظایــف معاونــت زیباســازی
ســازمان ســیما ،منظــر و فضای
ســبز شــهری شــهرداری کــرج
برشــمرد و گفــت :در همیــن
راســتا نمــای بیرونــی پســت
هــای بــرق و مخابــرات در نقاط
مختلــف شــهر نیــز بــا نقاشــی
تزییــن مــی شــوند.
رئیــس ســازمان ســیما ،منظر و
فضای ســبز شــهری شــهرداری
کــرج بــا بیــان اینکــه ایــن
کافوهــا شــاید کاربــری خاصــی
نداشــته باشــند امــا بــا توجــه
بــه اســتقرار آن در موقعیــت
جغرافیایــی پتانســیل خوبــی
بــرای اجــرای طــرح هــای
نقاشــی و زیبــا ســازی فراهــم
مــی کننــد ،توضیــح داد :اجرای
ایــن طــرح موجــب مــی شــود
کافوهــا از ایــن حالــت بــی روح
و زننــده خــارج ،و بــا رنــگ و
لعــاب شــاد نمــای جدیــدی
بــه خیابــان هــای شــهر دهــد.
بضاعتــی پــور در ادامــه از پایــان

عملیــات اجــرای
نقاشــی دیــواری بــر
روی جــداره ســازمان
میــراث فرهنگــی
اســتان البــرز خبــر
داد و افــزود :جهــت
هماهنگــی طــرح ایــن
نقاشــی بــا فضــای
اطــراف دیــوار از
معمــاری و رنــگ هــای ســنتی
ایرانــی و همچنیــن نقــوش و
ظــروف ســنتی بهــره گرفتــه
شــده اســت.
بضاعتــی پــور در ادامــه از
پایــان عملیــات اجــرای نقاشــی
دیــواری بــر روی جــداره
ســازمان میــراث فرهنگــی
اســتان البــرز خبــر داد و افــزود:
جهــت هماهنگــی طــرح ایــن
نقاشــی بــا فضــای اطــراف
دیــوار از معمــاری و رنــگ هــای
ســنتی ایرانــی و همچنیــن
نقــوش و ظــروف ســنتی بهــره
گرفتــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکه ایــن اقدامات

فراینــد کیفیت ســطح ســیمای
عمومــی شــهر را افزایــش مــی
دهــد ،گفــت :شــیوع بیمــاری
کرونــا و طوالنــی شــدن آن
شــهروندان را دچــار اظطــراب و
نگرانــی کــرده بنابرایــن معاونت
زیباســازی ایــن ســازمان تالش
دارد بــا افزایــش ســرعت و
کیفیــت فعالیــت هــای برنامــه
ریــزی شــده طــی زمــان بنــدی
مشــخص بــا اجــرای طــرح
هــای زیبــا ســازی در جــای
جــای شــهر بتوانــد زمینــه
تمــدد اعصــاب ،آرامــش روحــی
و محیطــی دلنشــین بــرای
شــهرو نــدان فراهــم آورد.

رعایت ضوابط مناسبسازی برای صدور پایان کار ضروری است

معــاون شهرســازی و معمــاری
شــهرداری کــرج گفــت:
شــهرداری کرج صــدور پایان کار
ســاختمانی را منــوط بــه رعایــت
ضوابــط و دســتورالعملهای
مناسبســازی بــرای معلــوالن
کــرده اســت.
بــا اشــاره به پشــت ســر گذاشــت
روز جهانــی معلــوالن کــه
دوازدهــم آذرمــاه بــود ،اظهــار
کــرد :حمایــت همهجانبــه از
افــراد دارای معلولیــت و تــاش
بــرای حــل مشــکالت ایــن
عزیــزان همــواره از اولویتهــای
شــهرداری کــرج و رویکردهــای

عدالــت محورانـــه
در برنامهریــزی و
مدیریــت شــهری
معاصــر محســوب
میشــو د .
وی افــزود :عــدم
دســترسپذیری شــهر
بــرای معلــوالن ســبب
شــده اســت کــه ایــن
گــروه از شــهروندان از حــق
زندگــی در شــهر بهصــورت
کامــل برخــوردار نباشــند و
نتواننــد آزادانــه و بــدون خطــر
در محیــط پیرامــون خــود اعم از
ســاختمانها و اماکــن عمومــی و
معابــر شــهری تــردد کننــد.
احمــدی پرگــو گفــت :معاونــت
شهرســازی و معمــاری
شــهرداری کــرج اقــدام بــه تهیــه
چکلیســت الزامــات طراحــی
ســاختمانهای عمومــی جهــت
کنتــرل نقشــه در زمــان صــدور
پروانــه ســاختمانی و مجموعــه

3
در گفتوگو با کرج امروز مطرح شد؛

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج:

ضوابــط و دســتورالعملهای
مناسبســازی معابــر شــهری
در زمــان صــدور پایــان کار
ســاختمانی ،کــرده و صــدور
پایــان کار ســاختمانی را منــوط
بــه اجــرای ضوابــط مذکــور
کــرده اســت.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن
یکسانســازی
بهمنظــور
و پیوســتگی پیادهروهــا و
جلوگیــری از ایجــاد هرگونــه
اختــاف ســطح و مانــع در معابر
پیــاده ،بازدیــد و کنتــرل کدهای
ارتفاعــی ســاختمانها و اجــرای
صحیــح رمــپ پارکینــگ و عــدم
احــداث پلــه در پیــادهرو در همه
مراحــل ســاختمانی و بررســی
نقشـههای کــف ســازی پیــادهرو
شــامل جانمایی باغچــه ،مبلمان
شــهری و  ...در زمــان کنتــرل
نمای ســاختمانی در دســتور کار
ایــن معاونــت قرارگرفتــه اســت.
معــاون شهرســازی و معمــاری
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شــهرداری کــرج افــزود:
شــهرداری کــرج نیــز با تشــکیل
ســتاد مناسبســازی و برگــزاری
جلســات مســتمر پایش و کنترل
همــه اقدامــات صــورت گرفته در
ایــن خصــوص ،ســاماندهی و رفع
معضــات موجــود در فضاهــای
شــهری را در نیــز دســتور کار
خــود قــرار داده اســت.
احمــدی پرگــو گفــت :اجــرای
ضوابــط و مقررات جهــت افزایش
حضــور پذیــری معلــوالن و
تقویــت جایــگاه واقعی ایــن افراد
در جامعــه مســتلزم شــکلگیری
عــزم و همیــاری ملــی و
بهکارگیــری ظرفیــت همــه آحاد
مــردم اســت کــه انتظــار مـیرود
همــه دســتگاهها و ســازمانهای
ذیربــط بــا اهتمــام ویــژه و
بهرهگیــری از دانــش و ضوابــط
و مقــررات مصــوب بیشازپیــش
بتواننــد در ایــن مســیر گام
بردارنــد.

احداث قرائتخانه در ۳
منطقه کمبرخوردار کرج/
افزایش سرانه فرهنگی
مدنظر است

معــاون اجرایــی و عمــران شــهری
ســازمان عمــران و بــاز آفرینــی
فضاهــای شــهری شــهرداری کــرج بــا
اشــاره بــه احــداث قرائتخانــه در ســه
منطقــه کمبرخــوردار کــرج ،گفــت:
افزایــش ســرانه فرهنگــی مدنظــر
اســت.
حســن پــاکاری در گفتوگــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری کــرج امــروز
بــا تاکیــد بــر اینکــه احــداث قرائــت
خانــه در مناطــق کــم برخــوردار شــهر
کــرج تاثیــر بســزایی در افزایــش
ســرانه فرهنگــی و پرکــردن اوقــات
فراغــت ســاکنان ایــن محــات بــه
ویــژه جوانــان خواهــد داشــت ،اظهــار
کــرد :احــداث قرائــت خانــه در پــارک
مــادر در منطقــه  ،۳پــارک هاشــمی در
منطقــه  ،۴پــارک شــهید ایرانــی در
منطقــه  ۵شــهرداری کــرج آغــاز شــده
و در حــال اجــرا اســت.
وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت قابــل
مالحظــه در رونــد اجــرای ایــن پــروژه،
گفــت :بعــد از مراحــل گودبــرداری،
تســطیح و رگالژ بســتر و ریختــن
بتــن مگــر ،اجــرای فونداســیون و بتــن
ریــزی و اجــرای ســتون هــا در پــارک
مــادر انجــام شــده و قرائــت خانــه
پــارک هاشــمی در مرحلــه خاکبرداری
و ریختــن شــفته آهــک اســت.
معــاون اجرایــی و عمــران شــهری
ســازمان عمــران و بــاز آفرینــی
فضاهــای شــهری شــهرداری کــرج
همچنیــن افــزود :عملیــات اجرایــی
احــداث قرائــت خانــه پــارک شــهید
ایرانــی بعــد از تحویــل زمیــن بــه
پیمانــکار و انجــام نقشــه بــرداری در
هفتــه پیــش رو آغــاز خواهــد شــد.
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معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج:

پل  B۵حصارک برای نصب درز انبساط مسدود شد/مشکل فنی وجود ندارد

در رقابتهای لیگ برتر؛

«حمیدرضا طاهرخانی»
تنیسور ملیپوش برای
شهرداری کرج به میدان
میرود
حمیدرضــا طاهرخانــی تنیســور
ملیپــوش در رقابتهــای لیــگ
برتــر تنیــس بــرای شــهرداری کــرج
بــه میــدان مــیرود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج
امــروز ،حمیدرضــا طاهرخانــی
تنیســور ملیپــوش کشــورمان در
فصــل جدیــد لیــگ برتــر تنیــس
روی میــز ،بــرای تیــم شــهرداری
کــرج بــه میــدان مــیرود.
گفتنــی اســت؛ قرعهکشــی
رقابتهــای لیــگ برتــر بیســت
و ســوم آذرمــاه بهصــورت
ویدئوکنفرانــس برگــزار خواهــد شــد.
ایــن رقابتهــا قــرار اســت از دیمــاه
و در ســه مرحلــه رفــت ،برگشــت و
پلــیآف برگــزار میشــود.

معــاون فنــی و عمرانــی
شــهرداری کــرج از انســداد
پــل  B۵حصــارک کــرج خبــر
داد و گفــت :ایــن مهــم بــه
علــت نصــب درز انبســاط
انجــام مــی شــود و مشــکل

فنــی وجــود نــدارد.
عســگر نصیــری در گفتوگــو
بــا پایــگاه خبــری کــرج
امــروز ،بــا اشــاره بــه پرســش
هــای طــرح شــده در خصوص
بســته شــدن پــل  B۵حصارک
کــه چنــدی پیــش بــا حضــور
مســئوالن افتتــاح شــده بــود،
اظهــار کــرد :هیــچ مشــکل
فنــی بــرای پــل بــه وجــود
نیامــده و نصــب درز انبســاط
اقدامــی اســت کــه بــرای

چنیــن پــروژه هایــی ضــروری
اســت.
بــه گفتــه وی مســدود شــدن
پــل مذکــور بــا هماهنگــی
پلیــس و پــس از دریافــت
مجوزهــای الزم انجــام شــده
و بــه محــض انجــام عملیــات
نصــب ،بازگشــایی خواهــد
شــد.
معــاون فنــی و عمرانــی
شــهرداری کــرج تاکیــد کــرد:
عــدم نصــب ایــن درز ،بــا

توجــه بــه حســاس بــودن پل،
خطراتــی را بــرای خودروهــای
عبــوری و سرنشــینان آن بــه
همــراه خواهــد داشــت.
نصیــری زمــان احتمالــی
بازگشــایی پــل را طــی هفتــه
آینــده عنــوان کــرد و از
شــهروندانی کــه بــا مطالبــه
گــری و پرسشــگری بــه
پیشــبرد اهــداف و برنامــه
هــای مدیریــت شــهری کمــک
مــی کننــد ،تقدیــر کــرد.

با ارسال نامهای انجام شد؛

تقدیر مجمع کالنشهرهای ایران از عملکرد ورزشی شهرداری کرج
دبیــرکل مجمــع شــهرداران
کالنشــهرهای کشــور بــا
ارســال نامــه ای از عملکــرد ۹
ماهــه ورزشــی شــهرداری کــرج
تقدیــر کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری
کــرج امــروز ،کمــال مــرادی
دبیــرکل مجمــع شــهرداران
کالنشــهرهای کشــور ،با اشــاره
بــه موفقیــت هــای روزافــزون
ورزشــی در  ۹ماهــه گذشــته از
ســال جــاری ،عملکــرد ورزشــی
شــهرداری کــرج را قابــل تقدیــر

رئیس سازمان ساماندهی
کــرج امــروز ،احمــد خیــری
مشاغل شهری شهرداری کرج :ظهــر پنجشــنبه در مراســم
انعقــاد تفاهــم نامــه بیــن
نمایشگاه عرضه مستقیم جهــاد دانشــگاهی و ســازمان
ســاماندهی مشــاغل شــهری
تولیدات حوزه مشاغل و فرآوردههــای کشــاورزی
شــهرداری کــرج جهــت راه
خانگی استان البرز
انــدازی مرکــز ســاماندهی
مشــاغل خانگــی اســتان البرز،
راهاندازی میشود
اظهــار کــرد :ایــن تفاهــم نامه
در راســتای توانمنــد ســازی
مشــاغل خانگــی منعقــد
رئیــس ســازمان ســاماندهی
شــده و امیدواریــم جامعــه هــدف
مشــاغل شــهری و فــرآورده هــای
بــه خوبــی از نتایــج آن بهــره منــد
کشــاورزی شــهرداری کــرج گفت:
شــوند.
بخــش نمایشــگاهی و عرضــه
وی ادامه داد :ســازمان ســاماندهی
مســتقیم تولیــدات حوزه مشــاغل
مشــاغل شــهری و فرآوردههــای
خانگــی اســتان از ابتــدای بهمــن
کشــاورزی شــهرداری کــرج بــه
مــاه راه انــدازی میشــود.
واســطه بازارهــا و فضاهــای عرضــه
بــه گــزارش پایــگاه خبــری

دانســت.
وی در نامــه ای بــه شــهرداران
کالنشــهرهای برتــر از جملــه
شــهر بــزرگ کــرج ،بــا ذکــر
ایــن موضــوع کــه عملکــرد

کاالهــا و تولیداتــی کــه بــه عنــوان
بخشــی از ظرفیتهــای خــود در
اختیــار دارد ،آمادگــی الزم بــرای
اتصــال صاحبــان کســب و کارهای
حــوزه مشــاغل خانگــی بــه بــازار
فــروش را دارد و در همیــن راســتا
اســت کــه از بهمــن ماه نمایشــگاه
عرضــه مســتقیم تولیــدات حــوزه
مشــاغل خانگــی را در بــازار ســیب
گلشــهر راه انــدازی میکنــد.
رئیــس ســازمان ســاماندهی
مشــاغل شــهری و فــرآورده
هــای کشــاورزی شــهرداری
کــرج توضیــح داد :بدیهــی
اســت بــا توجــه بــه اینکــه ۳۰۰
رشــته شــغلی در حــوزه مشــاغل
خانگــی تعریــف شــده ،امــکان
اینکــه تمامــی صاحبــان کســب و
کارهــای خانگــی در این نمایشــگاه

حــوزه ورزشــی در بیــن
کالنشــهرهای مختلــف
کشــور ارزیابــی شــده و
شــهرداری هــای برتــر در
ایــن زمینــه انتخــاب شــده
انــد ،اضافــه کــرد :شــهرداری
کــرج نیــز در کنــار ۱۲
کالنشــهر دیگــر کشــور بــه
عنــوان مجموعــه مدیریــت
شــهری برگزیــده و موفــق در
امــر ورزش انتخاب شــده اســت.
الزم بذکر اســت شــهرداری کرج
از ابتــدای ســال و در زمانــی کــه
بــه شــیوه ســنتی غرفــه داشــته
باشــند وجــود نــدارد و بنابرایــن
در تالشــیم بخــش فــروش
مجــازی ایــن نمایشــگاه راه هــم
راه انــدازی کنیــم.
خیــری اضافــه کــرد :بــا نــگاه
علمــی جهــاد دانشــگاهی و
بســتر قانونــی مناســبی کــه
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
ایجــاد کــرده ،امیدواریــم طرحهــا
و برنامههــای مرکــز ســاماندهی
مشــاغل خانگــی البــرز اثــرات
مثبتــی بــه دنبــال داشــته باشــد
و صاحبــان کســب و کارهــای
کوچــک بتواننــد دســتاوردهای
خــود را بــه راحتــی در بــازار
فــروش عرضــه کننــد.
وی تاکیــد کــرد :بــا تعامــل
بیــن دســتگاهی امیدواریــم بــه

شــیوع بیمــاری کرونــا فعالیــت
هــای مختلــف را محــدود کــرده
بــود در حــوزه ورزش همگانــی،
برگــزاری پویــش دوشــنبه های
ورزشــی ،حضــور تیــم والیبــال
شــهرداری کــرج در لیــگ یــک
کشــور و همچنیــن حضــور تیم
تنیــس روی میــز شــهرداری
در لیــگ برتــر ایــران فعالیــت
داشــته اســت کــه بــه عنــوان
مثــال در رشــته تنیــس روی
میــز در لیــگ برتــر ۹۹ - ۹۸
رتبــه ســوم را کســب کــرد.

مرحلــهای برســیم کــه ســایر
اســتانها از مــدل البــرز در اجــرای
طــرح ملــی مشــاغل خانگــی الگــو
بــرداری کننــد.
رئیس ســازمان ســاماندهی مشاغل
شــهری و فرآوردههــای کشــاورزی
شــهرداری کــرج گفــت :در اجــرای
طــرح ســاماندهی مشــاغل خانگی
اســتان البــرز هنــوز در ابتــدای راه
هســتیم و در تالشــیم ایــن مســیر
آزمــوده نشــده بــه درســتی طــی
شــود.

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری کرج خبر داد؛

مناسبسازی مسیر عابر پیاده خیابان شهید بهشتی در مراحل پایانی

معــاون حملونقــل و ترافیــک
شــهرداری کــرج گفــت :پــروژه
پیــادهرو
مناسبســازی
ضلــع شــمالی خیابــان شــهید
بهشــتی حدفاصــل خیابــان
فروغــی تــا میــدان شــهدا در
مراحــل پایانــی قــرار دارد.

بــه گــزارش پایــگاه
خبــری کــرج امــروز،
محمدرضــا احمدینــژاد
بــا اعــام ایــن خبــر
اظهــار کــرد :یکــی از
چالشهــای مهــم پــروژه
مناسبســازی مســیر
عابــر پیــاده خیابــان
شــهید بهشــتی باالتــر بــودن
کــد ارتفاعــی معبــر ســواره
نســبت بــه پیــادهرو بــود کــه از
نظــر فنی مشــکالت عدیــدهای
را در هنــگام بارندگــی ایجــاد
میکــر د .
وی افــزود :در مســیر مذکــور

بــه طــول  ۸۰۰متــر عــاوه
بــر اجــرای کفپوشهــا بــر
اســاس اســتاندارد و منطبــق بر
ضوابــط تســهیل در تــردد افراد
نابینــا و کمتــوان جســمی؛
نســبت بــه مدیریــت آبهــای
ســطحی بــا لولهگــذاری و
اجــرای چاههــای جذبــی نیــز
اقــدام شــده اســت.
گفــت:
احمدینــژاد
مناسبســازی کامــل یــک
ایســتگاه اتوبــوس (بــا اجــرای
رمــپ ،نــرده معلــوالن،
برجســته
کفپوشهــای
نابینایــان و  )..همچنیــن ایجاد

پیوســتگی کفپــوش پیــادهرو
در محــل اتصــال معابــر فرعــی
بهمنظــور اولویــت دادن بــه
عابــر پیــاده و پیــادهروی از
جملــه اقدامــات شــاخص
صــورت گرفتــه در ایــن پــروژه
اســت.
بــه گفتــه معــاون حملونقــل
و ترافیــک شــهرداری کــرج
ایــن مقطــع از خیابــان شــهید
بهشــتی بهعنــوان پایلــوت
بــرای الگوبــرداری در راســتای
مناسبســازی ســایر نقــاط
مورداســتفاده قــرار خواهــد
گرفــت.

شهرداری کرج:
شهری
فضای سبز
کرج:
شهرداری
منظر وعمرانی
سیما،فنی و
رئیس سازمانمعاون

زیستوجود
شد/مشکل فنی
هنر،مسدود
تلفیقانبساط
نصب درز
برای
راهحصارک
پل B۵
ندارداست
شهری
معماری و
شهر
رجایی
پیاده
رئیــس ســازمان ســیما،
منظــر و فضــای ســبز شــهری
شــهرداری کــرج بــا اشــاره
بــه زیبــا ســازی ،اســتقرار
مبلمــان شــهری و احــداث
فضــای ســبز در پــروژه پیــاده
راه رجایــی شــهر گفــت:
بخــش قابــل توجهــی از
مبلمــان در ایــن پــروژه نصــب
شــده و کاشــت فضــای ســبز
در حــال انجــام اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری
کــرج امــروز ،پیمــان بضاعتــی
بــا اشــاره بــه اســتقرار مبلمان
شــهری و احــداث فضــای
ســبز در پــروژه پیــاده راه
رجایــی شــهر (آزادی) ،گفــت:
مدیریــت شــهری کــرج بــا
پیــاده روســازی هــای متعــدد
و اســتقرار مبلمــان شــهری
و افزایــش فضــای ســبز ،گام
بلنــدی در راســتای حرکــت
بــه ســمت شــهر انســان
محــور برداشــته اســت.
وی گفــت :در هفتــه اخیــر
در پــروژه عملیــات اجرایــی
احــداث پیــاده راه آزادی
بخشــی قابــل توجهــی از
مبلمــان جانمایــی و نصــب

شــده و کاشــت فضــای ســبز
آن نیــز همزمــان در حــال
انجــام اســت.
رئیــس ســازمان ســیما،
منظــر و فضــای ســبز شــهری
شــهرداری کــرج توضیــح داد:
خیابــان آزادی رجایــی شــهر
از جملــه فضاهــای قدیمــی
شــهر کــرج بــوده و در طراحی
و مناســب ســازی آن تــاش
شــده تــا حافظــه تاریخــی و
حیــات ایــن خیابــان را بازنــده
ســازی کنیــم.
بضاعتــی پــور اضافــه کــرد:
متاســفانه بازســازی اماکــن
و معابــر در اغلــب شــهرها
بــدون توجــه بــه تاریــخ،
هویــت و مباحثــی اســت کــه
در پشــت یــک فضــا وجــود
دارد بنابرایــن خوانــا ســازی

مــی توانــد گام مهمــی در
راســتای توجــه بــه ایــن امــر
باشــد.
وی همچنیــن توضیــح داد:
بــا تــاش بــی وقفــه ســعی
داریــم تــا ایــن پــروژه در
کوتــاه تریــن زمــان ممکــن
بــه ســرانجام برســد تــا
شــهروندان شــاهد ایجــاد یــک
فضــای جدیــد و متفــاوت
نســبت بــه قبــل در ایــن
محــدوده باشــند.
رئیــس ســازمان ســیما،
منظــر و فضــای ســبز شــهری
شــهرداری کــرج ادامــه داد:
امــروزه شــهرها عــاوه بــر
داشــتن جاذبههــای طبیعــی
بــا ایجــاد بســترهای جدیــدی
در خلــق زیبایــی مبلمــان
و اِلمانهــا مــی تواننــد

برنــد ســازی کننــد و زمینــه
ســاز ورود بیــش از پیــش
گردشــگران شــوند.
بضاعتــی پــور بــا بیــان
اینکــه اقدامــات ســازمان
ســیما منظــر و فضــای ســبز
شــهری بیشــتر از ســازمان
هــای دیگــر در معــرض دیــد
عمــوم قــرار دارد ،گفــت:
تمامــی ایــن اقدامــات بــرای
شــهروندان ملمــوس اســت و
آنهــا هــر روز در شــهر بــا ایــن
اقدامــات زندگــی مــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در پیــاده
راه رجایــی شــهر هنــر و
معمــاری در کنــار زیســت
شــهری در یکــی از پــر
تــردد تریــن مناطــق تلفیــق
مــی شــوند ،افــزود :طــرح
زیباســازی و مناســب ســازی
پیــاده راه آزادی در همیــن
مــدت زمــان کوتــاه اجرایــی
آن ،بــا بازخــورد مثبــت و
مطلــوب شــهروندان مواجــه
شــده و امیــدوارم بــا همراهــی
شــهروندان و اعتمــاد آنهــا
بــه فعالیتهــای مدیریــت
شــهری بتوانیــم خدمــات
بهتــری بــه آنهــا ارائــه دهیــم.
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رئیس اداره امور قرآنی و مذهبی
سازمان فرهنگی شهرداری کرج:

فراخوان مسابقه زیارت
جامعه کبیره با عنوان «پنج
سالم» اعالم شد
رئیــس اداره امــور قرآنــی و مذهبــی
ســازمان فرهنگــی ورزشــی و اجتماعــی
شــهرداری کــرج فراخــوان مســابقه
زیــارت جامعــه کبیــره بــا عنــوان پنــج
ســام را اعــام کــرد.
وحیــد قاســمی ونــد ضمــن اشــاره بــه
اهمیــت ادعیــه هــای تاثیرگــذار در
زندگــی انســانی بــه ویــژه زیــارت جامعــه
کبیــره ،گفــت :ایــن زیــارت کــه منصوب
بــه حضــرت امــام هــادی (ع) اســت ،بــه
عنــوان الگــوی اعــای انســان در زندگــی
نــام بــرده شــده و در معرفــی بهتریــن راه
معرفــت و رســیدن بــه الفــت الهی بســیار
تاثیرگــذار اســت.
رئیــس اداره امــور قرآنــی و مذهبــی
ســازمان فرهنگــی ورزشــی و اجتماعــی
شــهرداری کــرج گفــت :مســابقه حفــظ
زیــارت جامعــه کبیــره در دو مقطــع
خواهــران بــاالی  ۱۰ســال و بــرادران
بــاالی ده ســال ،بــه صــورت غیرحضــوری
برگــزار مــی شــود.
وی افــزود :همچنیــن عالقــه منــدان بــه
شــرکت در مســابقه در رده سنی نونهاالن
زیــر  ۱۰ســال ،بایــد فیلــم قرائــت زیــارت
جامعــه کبیــره خــود (بــه صــورت حفظ)
را بــه شــماره تلفــن  ۰۹۱۲۵۶۵۸۴۲۵در
پیــام رســان ایتــا ارســال کننــد.
بــه گفتــه رئیــس اداره امــور قرآنــی و
مذهبــی ســازمان فرهنگــی ورزشــی و
اجتماعــی شــهرداری کــرج مهلــت ثبــت
نــام در ایــن مســابقه فقــط تــا تاریــخ ۲۲
آذرمــاه خواهــد بــود.
قاســمی ونــد افــزود :مســابقه دیگــر
بــا عنــوان «مســابقه پیامکــی زیــارت
جامعــه کبیــره» در حــال برگــزاری اســت
کــه بــه صــورت  ۱۰ســوال ســه گزینــه
ای در اختیــار عمــوم شــهروندان قــرار
گرفتــه و عالقــه منــدان بــه شــرکت
در ایــن مســابقه نیــز بایــد ،کــد پاســخ
هــای صحیــح را بــه صــورت یــک عــدد
 ۱۰رقمــی و بــدون ذکــر مشــخصات بــه
ســامانه پیامکــی  ۵۰۰۰۱۱۷۲ارســال
کننــد.

