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اداره کل ارتباطـات و امــور نیب ا ملــل
شـهرردی ـکـرج

www.karajemrouz.ir
www.karaj.ir
@karajmunicipality

شهردار کرج تأکید کرد:

لزوم تزریق نقدینگی به متروی کرج
میزان ریلگذاری افزایش میباید

رئیس شورای شهر تهران:

متروی کرج برای تهران اهمیت ویژهای دارد
شهردار کرج مطرح کرد؛

قدردانی از زحمات
کادر درمان با رعایت
پروتکلهای بهداشتی

پیگیر اجرای طرح
«کیف پول الکترونیک»
هستیم

عملیات اجرایی
طرح هوشمندسازی
«تقاطع نبوت» آغاز شد

 ۲۵۰۰متر دیوار نویسی
غیرمجاز در منطقه چهار
امحا شد

عملیات بهسازی و
بازسازی بوستان
«جهان» آغاز شد

انتقال بازار آهن
فروشان کرج به جد
پیگیری میشود

کاشت

 ۴۰۰تابلوی معابر
در منطقه ۱۰
بازسازی شد

«سرو شیراز» در

پیاده راه آزادی

اهداف طرح
جمعآوری سبدهای
زباله تشریح شد
 ۶۵تابلوی غیرمجاز
در منطقه هفت

جمعآوری شد

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج:

تفریغ بودجه سال  ۹۸شهرداری کرج تصویب شد
معــاون مالــی و اقتصادی شــهرداری
کــرج از تصویــب تفریــغ بودجــه
ســال  ۹۸شــهرداری کرج خبــر داد.
علــی ســلطانی مقــدم در گفتوگــو
بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری کــرج
امــروز ،اظهــار کــرد :تفریــغ بودجــه

ســال  ۹۸شــهرداری کــرج بــه
تصویــب رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت
ایــن الیحــه ،از تصویــب آن در
کمیســیون تلفیــق شــورای شــهر
ابــراز امیــدواری کــرد و گفــت :برای

تحقــق بودجــه تــاش مــی کنیــم.
معــاون مالــی و اقتصــادی
شــهرداری کــرج همچنیــن تاکیــد
کــرد :بــا همــه تــوان بــرای تحقــق
درآمدهــای پایــدار تــاش مــی
کنیــم.
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شهردار کرج تأکید کرد:

لزوم تزریق نقدینگی به متروی کرج /میزان ریلگذاری افزایش میباید

رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر
شهرداری کرج:

پیگیر اجرای طرح
«کیف پول الکترونیک»
هستیم
رئیــس ســازمان حمــل ونقــل بــار و
مســافر شــهرداری کــرج بــا اشــاره بــه
اینکــه پیگیــر اجــرای طــرح کیــف پول
الکترونیــک هســتیم ،گفــت :بــا اجرای
ایــن طــرح مشــکل کمبــود پــول ُخــرد
راننــدگان بــرای همیشــه حــل مــی
شــود.
محمــد یســاولی بــا اشــاره بــه اینکــه
پیگیریهــا بــرای اجــرای طــرح کیــف
پــول الکترونیــک ادامــه دارد ،اظهــار
کــرد :ایــن طــرح در مراحــل پایانــی
اجــرا قــرار دارد امــا وضعیــت قرمــز و
نارنجــی اســتان در هفتههــای اخیــر
باعــث شــده فراینــد اداری اجــرای آن
کنــد شــود.
وی ادامــه داد :حتــی خطوطــی کــه
قــرار اســت ایــن طــرح بهصــورت
پایلــوت در آنهــا اجرایــی شــود هــم
مشخصشــده و رایزنیهــای الزم
بــا بانکهــای عامــل نیــز صــورت
گرفتــه و بــا بهبــود شــرایط اســتان
در خصــوص شــیوع کرونــا امیدواریــم
بــهزودی اجرایــی شــود.
رئیــس ســازمان حملونقــل بــار و
مســافر شــهرداری کــرج توضیــح داد:
اجــرای ایــن طــرح هــم از انتقــال
آلودگــی ناشــی از ردوبــدل کــردن
پــول بیــن مســافر و راننــده تاکســی
جلوگیــری و هــم مشــکل کمبــود پول
خــرد راننــدگان را بــرای همیشــه رفــع
میکنــد.
وی گفــت :در شــرایط کنونــی کــه
تأکیــد بــر رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی ازجملــه رعایــت فاصلــه
اجتماعــی بهویــژه در فضاهای دربســته
میشــود ،اجــرای ایــن طــرح بهتریــن
راهــکار بــرای پیشــگیری از شــیوع
کرونــا بیــن مســافران تاکســی تلقــی
میشــود.

شــهردار کــرج بــا تأکیــد بــر
لــزوم تزریــق نقدینگــی بــه
متــروی کــرج از افزایــش
میــزان ریلگــذاری حدفاصــل
ایســتگاه چهــارراه طالقانــی تــا
ایســتگاه  ۴۵متــری گلشــهر
خبــر داد.
علــی کمالــی زاده در
گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری
کــرج امــروز ،بــا تأکیــد بــر

لــزوم تســهیل در تزریــق
نقدینگــی بــه پــروژه اظهــار
کــرد :بایــد بــرای تحقــق ایــن
امــر تمامــی نهادهــای مربوطه
و ظرفیتهــای موجــود را
مورداســتفاده قــرار دهیــم
تــا نقدینگــی الزم بهموقــع
و بــدون تأخیــر بــه پــروژه
تزریــق شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۹۰

میلیــارد تومــان از طریــق
تهاتــر در پــروژه پایــدار
شــد ،عنــوان کــرد :در
همیــن راســتا تمهیــدات
الزم بــرای افزایــش میــزان
ریلگــذاری حدفاصــل
چهــارراه
ایســتگاه
طالقانــی تــا ایســتگاه ۴۵
متــری گلشــهر در نظــر
گرفتهشــده اســت
شــهردار کــرج بــا یــادآوری
برنامهریزیهــای صــورت
گرفتــه جهــت بهرهبــرداری
از پــروژه قطــار شــهری کــرج
از پیشــرفت پــروژه درزمینــهٔ
ریلگــذاری ،گفــت :طبــق
برنامهریزیهــا از هفتــه
آینــده ،میانگیــن ریلگــذاری
 ۵۰۰تــا  ۷۰۰متــر در هــر
هفتــه خواهــد بــود.
کمالــی زاده همچنیــن بــه
مشــارکت پیمانــکار پــروژه در

ســرعت بخشــیدن بــه رونــد
آن اشــاره کــرد و گفــت :بــا
افزایــش حجــم عملیــات
اجرایــی در جبهههــای
متعــدد پــروژه ،در حــال
حاضــر ظرفیــت باالیــی از
نیــروی انســانی و ماشــینآالت
در حــال فعالیــت هســتند تــا
بــر اســاس برنامــه زمانبنــدی
در اولویــت اول بهرهبــرداری
اهــداف موردنظــر محقــق
شــود.
بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه
پیشــرفتهای صــورت گرفتــه
در اولویــت اول راهانــدازی
و نزدیــک شــدن بــه زمــان
مقــرر جهــت افتتــاح بخشــی
از پــروژه خــط  ،۲تکمیــل
تجهیــزات رفاهــی ماننــد
پلهبرقــی و آسانســور در
برخــی ایســتگاهها در دســتور
کار قرارگرفتــه اســت.

کاشت «سرو شیراز» در پیاده راه آزادی
عملیــات زیباســازی و مناســب ســازی
پیــاده راه رجایــی شــهر (آزادی) بــا
کاشــت ســرو شــیراز و اســتفاده از
گلــدان و درختچههــای کامیــس
پاریــس ،بنفشــه و یــاس هلنــدی ادامــه
دارد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج امروز،
عملیــات زیباســازی و مناســب ســازی
پیــاده راه رجایــی شــهر (آزادی) آغــاز
شــده تــا حرکــت راحــت در فضایــی
بــدون مانــع ،ایمــن و بــه دور از وســایل
نقلیــه کــه نیــاز ضــروری کالنشــهرها
اســت را در کــرج شــاهد باشــیم.
توجــه روزافــزون شــهرهای بــزرگ بــه
پیــاده روهــا کــه نقــش مهمــی را در بهبود
تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی ایفــا مــی
کنــد باعــث شــده کــه کالنشــهر کــرج
نیــز از ایــن قافلــه جــا نمانــد.
افزایــش زیبایــی بصــری در پــر ترددتریــن
محــل شــهر
پیمــان بضاعتــی پــور ،رئیــس ســازمان
ســیما ،منظــر و فضــای ســبز شــهری
شــهرداری کــرج بــا بیــان اینکــه شــهر،

محــل زندگــی و ارتبــاط انســان هــا بــا
یکدیگــر اســت ،گفــت :بــرای افزایــش
زیبایــی بصــری در کانــون یکــی از پرتــردد
تریــن مراکــز شــهر از هــر ظرفیــت و
فضاهــای مناســب اســتفاده مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :معاونــت زیباســازی و
فضــای ســبز و اداره فنــی و طراحــی ایــن
ســازمان در دو ســال اخیــر بــه عنــوان
پیشــگام ارتقــای کیفیــت فضــای شــهری
وارد عمــل شــده و طرحهــای مختلفــی
را در مکانهــای عمومــی شــهر کــرج بــه
اجــرا درآورده اســت کــه از شــاخص تریــن
آنهــا مــی تــوان بــه طــرح زیباســازی نمــا
و منظ ـ ِر میــدان کــرج ،ســاماندهی نمــا و

جــداره خیابــان شــهید بهشــتی ،گــذر
ســبز باغســتان و حاشــیه شــرقی
روخانــه کــرج بــه عنــوان طرحهــای
پیشــگام ارتقــا فضــای شــهری اشــاره
کــرد.
رئیــس ســازمان ســیما ،منظــر و فضای
ســبز شــهری شــهرداری کــرج بــا
بیــان اینکــه اصــاح ســنگ فرشهــا،
چیدمــان و اســتقرار مبلمــان شــهری
ایــن پــروژه همزمــان بــا کاشــت
درخــت و فضــای ســبز در حــال انجــام
اســت ،توضیــح داد :معاونــت زیباســازی
ایــن ســازمان در اقدامــی خالقانــه و بــا
طراحــی و رنــگ آمیــزی کافوهــای هــای
مخابراتــی و ترانــس هــای بــرق ،نمــای
جدیــدی بــه پــروژه پیــاده راه رجایــی
شــهر بخشــیده اســت.
بضاعتــی پــور گفــت :نقــاط مناســب
ایــن پــروژه بــا کاشــت درخــت از نــوع
ســرو شــیراز و فضاهــای مکــث آن نیــز
بــا اســتفاده از گلــدان و درختچــه هایــی
نظیــر کامیــس پاریــس ،بنفشــه و یــاس
هلنــدی فضــا ســازی مــی شــوند.

رئیس شورای شهر تهران:

متروی کرج برای تهران اهمیت ویژهای دارد

رئیــس شــورای شــهر تهــران
بــا تاکیــد بــر اینکــه متــروی
کــرج بــرای تهــران اهمیــت
ویــژهای دارد ،گفــت :وضعیــت
ایــن پــروژه امیدوارکننــده
اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری
کــرج امــروز ،محســن
هاشــمی در بازدیــد از متــروی

کــرج کــه امــروز پنجشــنبه
چهــارم دیمــاه انجــام شــد،
اظهــار کــرد :متــروی کــرج
خواهــر متــروی تهــران اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه
متــروی کــرج بــرای تهــران
اهمیــت ویــژهای دارد ،گفــت:
در صــورت راهانــدازی خــط
یــک متــروی کــرج مســافران

میتواننــد از طریــق
قطــار تهــران  -کرج
کــه فعــا موجــود
اســت و ظرفیــت
باالیــی دارد ،بــه
ســمت تهــران
حرکــت کننــد.
رئیــس شــورای
شــهر تهــران در
بخــش دیگــری
بــه اهمیــت خــط
دو متــروی کــرج
اشــاره کــرد کــه ۲۷
کیلومتــر طــول دارد
و گفــت :ســطح مســافرپذیری
ایــن خــط بــاال اســت در
صــورت راه انــدازی امــکان
ســاالنه  ۶۰۰هــزار ســفر
وجــود دارد.
هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه
مراحــل ســاخت متــروی
کــرج طــول کشــیده اســت،

گفــت :خوشــبختانه پــروژه
متــروی کــرج بــرای شــورای
ایــن شــهر و شــهردار محتــرم
دارای اولویــت ویــژهای اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه
مدیریــت شــهری کــرج
تــاش میکنــد هفــت
کیلومتــر از فــاز یــک متــرو را
افتتــاح کنــد ،گفــت :امــروز از
خــط دو بازدیــد کــردم ،ایــن
بازدیــد بــه دعــوت مدیریــت
شــهری کــرج بــه واســطه
ســوابق بنــده در ایــن حــوزه
بــوده اســت.
رئیــس شــورای شــهر تهــران
وضعیــت پــروژه متــروی کــرج
را امیدوارکننــده توصیــف کرد
و گفــت :امیــدوارم بــه زودی
شــاهد افتتــاح ایــن پــروژه
باشــیم تــا کالنشــهر کــرج
نیــز بــه دیگــر کالنشــهرهای
دارای متــرو بپیوندنــد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج:

شود
پیگیری م
صدور جد
کرج به
فروشان
رعایتبازار
انتقال
ضرورییاست
پایان کار
برای
آهنبسازی
ضوابط مناس
رئیــس اداره ســاماندهی
مشــاغل شــهری ســازمان
ســاماندهی مشــاغل شــهری
و فراوردههــای کشــاورزی
شــهرداری کــرج گفــت :انتقــال
بــازار آهــن فروشــان کــرج
از جملــه بــازار حصــارک،
مهرشــهر و واحدهــای پراکنــده
ســطح شــهر بــه جــد پیگیــری
میشــو د .
محمــد رضایــی نــوری در
گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه
خبــری کــرج امــروز بــا اشــاره
بــه بازدیــد محمدحســین
خلیلــی اردکانــی عضو شــورای
شــهر کــرج از مجتمــع صنفــی
آهــن فروشــان کــه پیــش
از ظهــر امــروز انجــام شــد،
اظهــار کــرد :کمیســیون بنــد
 ۲۰مــاده  ۵۵قانــون شــهرداری
هــا بــرای پیگیــری و رفــع
مشــکالت مجتمــع صنفــی

آهــن فروشــان کــرج واقــع در
چهاربــاغ تــاش زیــادی انجــام
داده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت
ســاماندهی صنــوف مزاحــم و
مشــاغل آالینــده در کالنشــهر
کــرج (صنــف آهــن فروشــان)،
گفــت :بــرای تحقــق ایــن
مهــم زمینــی بــه مســاحت ۴۰
هکتــار در چهاربــاغ جانمایــی
شــد.
رئیــس اداره ســاماندهی
مشــاغل شــهری ســازمان
ســاماندهی مشــاغل شــهری
و فــراورده هــای کشــاورزی
شــهرداری کــرج گفــت:
اتحادیــه آهــن فروشــان کــرج
مباحــث تملــک را انجــام
داده تــا واحدهــای مســتقر در
ســطح شــهر منتقــل شــوند.
رضایــی نــوری بــا تاکیــد بــر
اهمیــت ســاماندهی صنــف

آهــن فروشــان ،گفــت :بــه
جــد پیگیــر حــل مشــکالت
ترافیکــی و آالیندگــی هــای
صوتــی متاثــر از تخلیــه
و بارگیــری آهــن توســط
واحدهــای مســتقر در ســطح
شــهر هســتیم.
وی از نبــود پســت بــرق بــه
عنــوان یکــی از موانــع جــدی
اســتقرار آهــن فروشــان در
مجتمــع مدنظــر یــاد کــرد و
گفــت :بازدیــد امــروز عضــو
شــورای شــهر نیــز در راســتای
حــل مشــکالت ایــن مجتمــع
صنفــی اســت.
رئیــس اداره ســاماندهی
مشــاغل شــهری ســازمان
ســاماندهی مشــاغل شــهری
و فــراورده هــای کشــاورزی
شــهرداری کــرج بــا تاکیــد
بــر اینکــه میــزان پیشــرفت
فیزیکــی ایــن پــروژه از نزدیــک

رصــد شــده اســت ،گفــت:
عــزم و اراده شــورای اســامی
شــهر کــرج بــرای ســاماندهی
صنــوف مزاحــم و آالینــده
ســتودنی اســت و ایــن مهــم
در دســتور کار کمیســیون بنــد
 ۲۰مــاده  ۵۵قانــون شــهرداری
هــا قــرار دارد.
رضایــی نــوری همچنیــن
اضافــه کــرد :موضــوع بهــره
بــرداری از مجتمــع صنفــی
آهــن فروشــان کــرج در
کارگــروه محلــی شهرســتان
کــرج بــا ریاســت فرمانــدار نیــز
پیگیــری مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد :بــه جــد
پیگیــر اجــرای طــرح انتقــال
آهــن فروشــان ســطح شــهر از
جملــه بــازار آهــن حصــارک و
مهرشــهر هســتیم و امیدواریــم
ایــن مهــم ظــرف ســه یــا چهار
مــاه آینــده عملیاتــی شــود.
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معاون حملونقل و ترافیک شهرداری کرج:

عملیات اجرایی
طرح هوشمندسازی
«تقاطع نبوت»
آغاز شد

معــاون حملونقــل و ترافیک شــهرداری
کــرج از آغــاز عملیــات اجرایــی طــرح
هوشمندســازی تقاطــع نبــوت خبــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج امــروز،
محمدرضــا احمــدی نــژاد بــا اشــاره بــه
افزایــش جمعیت ،افزایش وســایل نقلیه،
ترافیــک و افزایــش روز افــزون ســفرهای
درون شــهری در کــرج ،گفــت :از دســت
دادن زمــان در پشــت چراغهــای
راهنمایــی یکــی از بزرگتریــن معضــات
تراکــم شــهری بــه حســاب میآیــد.
وی افــزود :در راســتای رفــع مشــکالت
یــاد شــده اجــرای طــرح هوشمندســازی
تقاطعــات جهــت نظــارت و اتخــاذ
تصمیمهــای لحظــهای بــر جریــان
ترافیــک یکــی از راه حلهــای بهبــود
ایــن مشــکالت اســت.
احمــدی نــژاد بــا اشــاره بــه اجــرای ایــن
طــرح در ســه تقاطــع مهــم هفــت تیــر،
مصبــاح و امــام حســین (ع) ،گفــت :بــا
بررســی کارشناســی صــورت گرفتــه
جریــان ترافیــک در ســه تقاطــع مذکــور
در ســاعات پیــک ترافیــک نســبت
بــه قبــل از اجــرای ایــن طــرح بهبــود
چشــمگیری پیــدا کــرده اســت.
بــه گفتــه معــاون حمــل و نقــل و
ترافیــک شــهرداری کــرج عملیــات
هوشمندســازی تقاطــع نبــوت بــه عنوان
چهارمیــن معبــر آغــاز شــده و طــی مــاه
جــاری بــه بهــره بــرداری خواهد رســید.
الزم بــه توضیــح اســت ،ایــن طــرح
بــا اســتفاده از رویکــرد زمــان واقعــی
تطبیقــی بــه کنتــرل ترافیــک شــهری
بــه وســیله انــدازه گیــری شــرایط فعلــی
ترافیــک و ســپس تنظیــم طــول چرخه،
انشــعابات و فاصلــه زمانی از یــک تقاطع
بــا تقاطــع بعــدی فعالیــت میکنــد.
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شهردار کرج مطرح کرد؛

قدردانی از زحمات کادر درمان با رعایت
پروتکلهای بهداشتی

به منظور افزایش ایمنی؛

 ۴۰۰تابلوی معابر

در منطقه  ۱۰بازسازی شد
مدیــر منطقــه  ۱۰شــهرداری کــرج از
بازســازی و رنــگ آمیــزی  ۴۰۰تابلــوی
معابــر در ایــن منطقــه بــا هــدف افزایــش
ایمنــی و تســهیل در رفــت و آمــد
شــهروندان خبــر داد.
محســن کمالــی دهقــان بــا بیــان اینکــه
روان ســازی در تــردد و هدایــت ترافیــک
مهمتریــن اهــداف اجــرای ایــن طــرح
اســت ،اظهــار کــرد :ایــن عملیــات بــرای
افزایــش ایمنــی ،آراســتگی و پیراســتگی
شــهر از نظــر امکانــات ترافیکی و بهســازی
مســیرهای تــردد وســایل نقلیــه و عبــور و
مــرور شــهروندان انجــام شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :عــاوه بــر بازســازی ۴۰۰
تابلــوی معابــر ،تعــدادی از تابلوهــا بــه
دالیــل مختلــف برچیــده شــده بــود کــه
بــا ســاخت تابلــو جدیــد ،بــا همــان نــام
قبلــی در محــل اصلــی خــود چالــه کنــی،
مخــروط ریــزی و نصــب شــد.
مدیر منطقه  ۷شهرداری کرج:

 ۶۵تابلوی غیرمجاز در منطقه
هفت جمعآوری شد

مدیــر منطقــه  ۷شــهرداری کــرج از
جم ـعآوری  ۶۵تابلــوی غیرمجــاز در ایــن
منطقــه طــی روزهــای اخیــر خبــر داد.
عبــاس حــق محمدلــو بــا تأکیــد بــر
اینکــه نصــب تابلــو و بنرهــای غیرمجــاز
در معابــر شــهر باعــث ایجــاد اغتشــاش
بصــری میشــود ،گفــت :ایــن اقــدام
عــاوه بــر آســیب زدن بــه زیبایــی ســیما
و منظــر شــهری موجــب خطراتــی بــرای
شــهروندان میشــود.
وی بــه اهمیــت مشــارکت شــهروندان در
داشــتن شــهری زیبــا اشــاره کــرد و گفــت:
تابلوهــای عمــود بــه خیابــان ،نصــب
بــر نمــا و پشــتبام ،قابهــای خالــی
غیرمجــاز مشــاغل و تبلیغــات صنــوف
ازجملــه تابلوهــای غیرمجــازی اســت کــه
جمــعآوری میشــود.
مدیــر منطقــه  ۷شــهرداری کــرج در
خاتمــه از جم ـعآوری  ۶۵تابلــو غیرمجــاز
در ایــن منطقــه طــی روزهــای اخیــر خبــر
داده اســت.

شــهردار کــرج گفــت :در
شــرایط فعلــی بهتریــن راه
قدردانــی از زحمــات کادر
درمــان بــه ویــژه پرســتاران
رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری
کــرج امــروز علــی کمالــی زاده
ظهــر یکشــنبه در دویســت
و بیســت و هشــتمین جلســه
شــورای شــهر ضمــن تبریــک
ســالروز والدت حضــرت
زینــب (س) و روز پرســتار،
اظهــار کــرد :طــی  ۱۰مــاه
اخیــر پرســتاران بــا ایثــار و از
خودگذشــتگی در صــف اول
مقابلــه بــا کرونــا حضــور
داشــته و بــرای نجــات
هموطنــان خــود از جــان
خــود گذشــته و علــی رغــم
تحمــل فشــار کاری زیــاد،
بهتریــن خدمــات را بــه
بیمــاران ارائــه داده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه در
شــرایط فعلــی بهتریــن
راه بــرای قدردانــی از
زحمــات ایــن عزیــزان
رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی اســت ،گفــت :از
شــهروندان فهیــم کرجــی
درخواســت مــی شــود در
طوالنــی تریــن شــب ســال
از حضــور در دورهمــی
هــا خــودداری کننــد و

یلــدای امســال را بــه صــورت
مجــازی بــه یکدیگــر تبریــک
بگوینــد تــا شــاهد ادامــه رونــد
نزولــی شــیوع کرونــا در اســتان
باشــیم.
شــهردار کــرج بــا اشــاره
بــه آخریــن وضعیــت پــروژه
زیرگــذر میــدان جمهــوری،
افــزود :حــدود دو هفتــه پیــش
درخواســتی مبنــی بر تشــکیل
جلســه ای بــا حضــور اعضــای
شــورای شــهر بــرای بررســی
کارشناســانه ایــن پــروژه ارائــه
شــده و در صــورت تعییــن
وقــت امیدواریــم بــه زودی
تصمیــم واحــدی در خصــوص

ایــن پــروژه گرفتــه شــود.
آخریــن وضعیــت پــروژه پــارک
 ۸هکتــاری شــهید ایرانــی
کمالــی زاده همچنیــن در
خصــوص آخریــن وضعیــت
پــروژه پــارک هشــت هکتــاری
شــهید ایرانــی منطقــه
حصــارک ،توضیــح داد :بــرای
ایــن پــروژه چهــار و نیــم
میلیــارد اعتبــار اختصــاص داده
شــده کــه بخشــی از آن جــذب
شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :عــاوه بــر
ایــن پنــج میلیــارد تومــان
هــم در قالــب متمــم بودجــه
درخواســت شــده کــه در قالــب
الیحــه بــه شــورا ارائــه شــده
اســت.
شــهردار کــرج ادامــه داد :بــا
توجــه بــه اینکــه بخشــی از
فضایــی کــه بــرای احــداث
ایــن پــارک در نظــر گرفتــه
زمیــن هــای کشــاورزی بــوده،
نیــاز اســت پیمانــکاری بــا
ماشــین آالت ســنگین جهــت
خاکریــزی مناســب بــه کار
گرفتــه شــود کــه مقدمــات آن
در حــال انجــام اســت.

اهمیت تملکات پروژه پونه
کمالــی زاده توضیــح داد:
عــاوه بــر ایــن ،بــه دنبــال
احــداث برخــی ابنیــه مثــل
قرائــت خانــه در ایــن مجموعــه
هســتیم کــه بــا پایــان فراینــد
ســاخت آنهــا پیــش بینــی
مــی شــود ایــن پــارک اواخــر
امســال یــا اوایــل ســال بعــد
بــه بهــره بــرداری برســد.
وی همچنیــن بــه وضعیــت
پــروژه «پونــه» هــم اشــاره
کــرد و افــزود :در مســیر اجرای
پــروژه پونــه شــرقی دو ملــک
وجــود دارد کــه چگونگــی
تملــک آنهــا در جلســه پایــش
امــاک بررســی شــد.
بــه گفتــه شــهردار کــرج پــس
از اعــام نظــر کارشناســی،
الیحــه تملــک ایــن دو ملــک
بــه شــورا ارائــه مــی شــود.
کمالــی زاده در مــورد پونــه
غربــی هــم توضیــح داد :در
ایــن مســیر حــدود  ۱۱ملــک
وجــود دارد کــه بــا تملــک
آنهــا مــی توانیــم پونــه را از
 ۴۵متــری گلشــهر بــه بلــوار
چمــران متصــل کنیــم.

توسط معاون خدمات شهری شهرداری کرج؛

اهداف طرح جمعآوری سبدهای زباله تشریح شد
معــاون خدمــات شــهری
شــهرداری کــرج اهــداف
طــرح جمــعآوری ســبدهای
زبالــه را تشــریح کــرد و گفــت:
ســبدهای جمــعآوری شــده
پــس از شستشــو و ضدعفونــی
بــه شــهروندان تحویــل داده
میشــود.
علــی اصغــر همتــی در
گفتوگــو بــا خبرنــگار پایــگاه
خبــری کــرج بــا اشــاره بــه
اینکــه بایــد از زوایــای مختلف
بــه طرح جمـعآوری ســبدهای
زبالــه از مقابــل ســاختمانها
توجــه شــود ،گفــت :برخــی
از شــهروندان زبالــه را هــر
ســاعتی کــه بخواهنــد مقابــل
ســاختمان میگذارنــد.
وی در بخــش دیگــری بــه
فعالیــت تفکیــک کننــدگان
غیرمجــاز زبالــه اشــاره کــرد
کــه زحمــات نیروهــای
خدمــات شــهری را چنــد
برابــر کــرده و در بســیاری از
مواقــع زیــر ســوال مــی برنــد،
گفــت :محیــط زیســت شــهری
تحــت تاثیــر شــیرابه حاصــل از
زبالههــای جمــعآوری شــده

قــرار میگیــرد زیــرا برخــی
از شــهروندان زبالههــا را در
طــول روز نیــز درون ایــن
ســبدها قــرار میدادنــد.
معــاون خدمــات شــهری
شــهرداری کــرج در ادامــه
بــه ابتــای برخــی از پاکبانــان
بــه ویــروس کرونــا اشــاره
کــرد و هــدف از اجــرای ایــن
طــرح را حــذف زبالــه ،حــذف
تفکیــک کننــدگان غیرمجــاز
زبالــ ه و همچنیــن صیانــت از
جــان و ســامتی شــهروندان و
پاکبانــان اعــام کــرد.
جانمایــی مخــازن مکانیزه
در برخــی مناطــق شــهر

همتــی در بخــش دیگــری بــه
اهمیــت فرهنــگ ســازی در
ایــن خصــوص اشــاره کــرد
و گفــت :ســعی کردهایــم
ایــن مهــم را بــا چــاپ بنــر،
بروشــور ،پخــش از تلوزیــون
هــای شــهری و مصاحبــه
بــا رادیــو و تلوزیــون اســتان
پیگیــری کنیــم.
وی بــه چــاپ  ۵۰بنــر و نصــب
در مناطــق دهگانــه اشــاره
کــرد و گفــت ۲۴ :ســاعت
قبــل از بــرشکاری ســبدهای
زبالــه ،تراکــت آموزشــی درب
منــازل توزیــع شــده اســت

و نیروهــای خدمــات شــهری
نیــز بــه صــورت چهــره بــه
چهــره اقــدام بــه اطــاع
رســانی کردهانــد.
معــاون خدمــات شــهری
شــهرداری کــرج بــا تاکیــد
بــر اینکــه در برخــی مناطــق
اگــر نیــاز بــه جانمایــی
مخــازن مکانیــزه باشــد ،انجــام
میشــود ،گفــت :در بســیاری
از خیابانهــای شــهر مخــازن
مکانیــزه وجــود دارد.
بــه گفتــه همتــی ســبدهای
جمــعآوری شــده پــس از
شستشــو و ضدعفونــی بــه
شــهروندان تحویــل داده
میشــو د .
وی بــه همــکاری شــهروندان
در اجــرای ایــن طــرح نیــز
اشــاره کــرد و گفــت :برخــی
نیــز نســبت بــه اجــرای هــر
طرحــی مقاومــت میکننــد و
ایراداتــی را مطــرح میکننــد،
یکــی دیگــر از اهــداف مهــم
اجــرای ایــن طــرح جلوگیــری
از رهــا شــدن زبالــه در معابــر
اســت.

مدیر منطقه  ۹شهرداری کرج:

عملیات بهسازی و بازسازی بوستان «جهان» آغاز شد
مدیــر منطقــه  ۹شــهرداری
کــرج از آغــاز عملیــات
بهســازی و بازســازی پــارک
جهــان خبــر داد و گفــت:
عــاوه بــر ترمیــم و
بازســازی ،حفاظــت از
فضــای ســبز پارکهــا در
حــال اجــرا اســت.
بــه گــزارش پایــگاه
خبــری کــرج امــروز،
آرش یگانــی بابیــان
اینکــه رســیدگی بــه
پارکهــا و بوســتانهای
ســطح شــهر در گام
نخســت عــاوه بــر
تغییــر چهــره شــهری

میتوانــد آرامــش روانــی را
بــرای شــهروندان بــه همــراه
آورد ،اظهــار کــرد :بهســازی
و مرمــت بوســتانها و

همچنیــن ســاماندهی و
تجهیــز آنهــا نیــز از اولویــت
برنامههــای منطقــه اســت.
وی افــزود :مرمــت و بازســازی

بوســتان جهــان در راســتای
زیباســازی و رفــع نواقــص و
مشــکالت آن شــامل نصــب
مبلمــان و ســطلهای زبالــه
جدیــد ،اصــاح و بازســازی
سیســتمهای الکتریکــی
و مکانیکــی و تجهیــزات
زیرســاختی همچنیــن
ترمیــم تایــل هــا و جــداول
آن در حــال انجــام اســت.
مدیــر منطقه  ۹شــهرداری
کــرج افــزود :مبلمــان
شــهری پارکهــا مطابــق
معیارهــا بــا طراحــی نویــن
و امــروزی بهســازی و
بازطراحــی میشــود.
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مدیر منطقه  ۴شهرداری کرج:

 ۲۵۰۰متر دیوار
نویسی غیرمجاز در
منطقه چهار امحا شد
مدیــر منطقــه  ۴شــهرداری کــرج
از امحــای بیــش از دو هــزار و ۵۰۰
متــر مربــع دیــوار نویســی نامتعــارف و
بــدون مجــوز در ســطح منطقــه خبــر
داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج
امــروز ،امیرحســین کاظمینــی بــا
بیــان اینکــه هرگونــه تبلیغــات و دیــوار
نویســی هــای غیرمجــاز ،نقــض آشــکار
حقــوق شــهروندی اســت و بــه طــور
جــدی بــا آن برخــورد مــی کنیــم،
افــزود :بــه منظــور حــذف آلودگــی
بصــری پاکســازی و امحــا دیــوار
نویســی هــای غیرمجــاز و نازیبــا،
رنــگ آمیــزی روی دیوارهــای را آغــاز
کــرده ایــم.
وی افــزود :واحــد زیباســازی منطقــه
طــی گشــتهای مســتمر خــود
نســبت بــه پاکســازی و امحــای شــعار
نویســی هــا ،دیوارنویســی و پوســتر
هــای تبلیغاتــی نامتعــارف و غیــر
مجــاز اقــدام مــی کنــد ،طــی هفتــه
گذشــته بیــش از  ۳۰مــورد تابلــو
غیرمجــاز جمــع آوری و دو هــزار و
 ۵۰۰متــر دیوارنــگاری و تبلیغــات
محیطی شــهری نــا مــوزون و غیرمجاز
در بلوارهــای چهارباندی،ارم،گلهــا و
ولیعصــر (عــج) رنــگ آمیــزی شــد.
مدیــر منطقــه  ۴شــهرداری کــرج
همچنیــن بــه جمــع آوری پایــه چــراغ
هــای مســتهلک و داربســت هــای غیــر
مجــار و پاکســازی بنرهــای شــناور
اشــاره کــرد و افــزود  :طبــق مــاده
 ۹۲قانــون شــهرداری هــا ،آگهــی هــا
و دیــوار نویســی هــای غیــر مجــاز
جــرم محســوب میشــود و در محضــر
قانــون ارتــکاب بــه جــرم در ایــن گونــه
مــوارد بــه نوعــی نقــض آشــکار حقــوق
شــهروندی اســت.

