
البرز غنی از ورزشکار فقیر از امکانات 

وعده های مسؤوالن در خصوص حمایت از ورزش عملی نشد
خبر

استان البرز با وجود اینکه بنا بر گفته 
مســووالن فقیر ترین استان از نظر 
زیر ساخت های ورزشی است اما مدال آوران 
بســیاری در رشــته های مختلف مانند سوار 
کاری، اتومبیلرانی، بوکس، شــطرنج و سایر 
حوزه ها دارد و متاسفانه با همه این استعداد ها 
مسووالن ورزشــی به جز اظهار ندامت اقدام 
شایانی برای حمایت تیم ها بر نداشتند.در حال 
حاضــر تعداد 13 پــروژه اســتانی و 6 پروژه 
کشوری نیمه تمام ورزشی در البرز وجود دارد.  
که به رغم قول های مدیر کل ورزش مبنی بر 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام 

این پروژه ها اما اقدامی انجام نشده است. 

  بانوان فردیس محروم از سالن ورزشی 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردیس 
گفت که این شهرستان سالن مختص ورزش 
بانوان یا مجموعه ورزشی برای تمرین بانوان، 

ندارد. 
مهدی محبی بیان کــرد: با توجه به ظرفیت 
های باالی ورزشــی بانوان این شهرســتان، 
نداشتن سالن یا مجموعه ورزشی اختصاصی 
و کمبود فضای تمرینی مختص بانوان مانع از 

ظهور و بروز این ظرفیت ها می شود.
وی ادامــه داد: بانــوان شهرســتان فردیس از 
استعدادهای خوب ورزشی برخوردارند که شکوفایی 
آنها نیازمند ایجاد فضاهای مناســب ورزشــی 
 اســت که این مهم همت مسؤوالن را می طلبد. 

  شطرنج البرز 20 سال عقب است
رئیس هیات شطرنج البرز نیز گفت که شطرنج 
این استان از لحاظ ســخت افزاری نسبت به 
دیگر استان های کشور 20 سال عقب تر است.
مهــدی کیانپــور افــزود: البــرز در بخش 
ورزشــی  اســتعدادهای  دارای  شــطرنج 
بســیار باال اســت که و در مقایســه با سایر 
 اســتان ها در بخش اســتعداد جلو هستیم.

  ژیمناستیک بر تشک بی اعتباری 
رئیس هیات ژیمناســتیک البــرز نیز کمبود 
اعتبار را یکی از مهم ترین مشــکالت ورزش 

ژیمناستیک دراین استان برشمرد.
کمال تشــکر تعداد ورزشــکاران این رشته 
را 12 هــزار نفــر اعــالم کــرد و افــزود: با 
وجــود شــمار بــاالی ژیمناســتیک کاران 
اختیارداریــم. در  ســالن  یــک  تنهــا   ، 

تشکر گفت: هرچند سالن های ورزشی متعددی 
درالبرز وجود دارد لیکن هیچ یک دارای ضوابط 
 اســتاندارد برای تمرین و مســابقه نیستند.

  کسب رتبه چهارم بوکس البرز  
در کشور

رئیس هیات بوکــس البرز نیــز گفت: نبود 
ســالن های ورزشی و اینکه 
افرادی کــه وارد این ورزش                            
تا یــک مرحله         می شــوند 
می آیند، پیشرفت می کنند 
و بعد هم بــه دالیل مختلف 
از جمله مسایل مالی مجبور 
به تــرک ورزش بوکس می 
شوند از مهم ترین مشکالت 
اســت. بوکــس   ورزش 

مجتبی اسکندری با اشاره به 
اینکه رتبه اســتان در ورزش 
بوکس در کشــور به جایگاه 
چهارم ارتقا یافت  ادامه داد: با 
توجه به ظرفیت ها و پتانسیل 
های بسیار باالیی که ورزش 
بوکس در استان دارد نیاز است 

 که یک نگاه بسیار متفاوتی به این ورزش شود.

  نبود پیست موتورسواری 
رئیس هیات رالی و موتورســواری شهرستان 
فردیس نیز گفت: نبود پیســت موتورسواری 
اصلی ترین مشــکل این هیات در شهرستان 

است.
محمــد علــی ســبزعلی بیــان کــرد: این 
در حالــی اســت کــه رشــته اتومبیلرانی و 
موتورســواری یکی از پنج رشته پر مخاطب 
در کشــور اســت که طیف گســترده ای از 

 نوجوانــان و جوانــان را جذب کرده اســت.
وی معتقد اســت: بــا توجه به ایــن که این 
ورزش بین جوانــان از جذابیت و جایگاه ویژه 
ای برخوردار اســت، هرگونه 
حمایــت مــادی و معنــوی 
مســووالن در این ورزش در 
واقع ســرمایه گــذاری برای 
حفظ سالمت جوانان و پرهیز 
از ناهنجــاری های اجتماعی 
اســت. اعتیــاد  جملــه   از 

  قول هایی که عملی نشد
مدیــر کل ورزش و جوانــان 
اســتان البــرز کــه پیش از 
این بارها به نبود تناســب و 
زیر ســاخت های  همچنین 
البرز متناســب با جمعیت در 
محافل مختلف اعتراف داشته 
اســت بیان کرده اســت: زیر 

ساخت های ورزشی مناسب نیست. 
هر چند که امیر غفرانی در محافل مختلف و در 
نشست با ورزشکاران فقط از عقب ماندگی ها و 
نبود زیر ساخت ها سخن به میان آورده است 
اما واقعیت اینست که به همان قول هایی نیز 
که در این محافل داده است تاکنون نتوانسته 

جامه عمل بپوشاند.
وی پیــش از این وعده داده بــود تا با جذب 
بخش خصوصی در کنــار تقویت ارتباطات با 
دیگر دستگاه ها می تواند به استحکام ساختار 

هیأت های ورزشی کمک شایانی کند.

او پیش از این وعده داده بود که اختصاص یک 
درصد از اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی 

به امر ورزش  را دنبال خواهد کرد.
همچنین در این راستا وعده کرده بود تا با انعقاد 
تفاهم نامه با ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
البرز از پتانســیل 3 هزار و 400 واحد صنعتی 
استان برای ارتقای زیر ساخت های ورزش بهره 

ببرد. 
وی همچنین به رسانه ها گفته بود که درصدد 
بهره برداری از تمامی ظرفیت موجود اســتان 
اســت تا از مکان هایی ورزشــی بدون استفاده 
سطح استان اســتفاده کند اما واقعیت اینست 
که این سخنان در حد شعار باقی مانده است و 
هیأت های ورزشــی در این استان هر روز بر بار 

مشکالت آن ها افزوده می شود.
به گفته غفرانی در حال حاضر سرانه ورزشی 
در استان البرز به ازای هر نفر 38 صدم درصد 
است که این سرانه در شهری هم چون فردیس 

از عدد صفر تجاوز نمی کند.
غفرانــی مهاجــرت در البــرز را یک فرصت            
می داند و تاکنون بار ها مدعی شــده است به 
واسطه مهاجرت افراد از مناطق مختلف ایران 
که هرکدام دارای توانمندی و استعداد خاصی 
هســتند در البرز اسکان می یابند و می توان 
از این منبع مهم نیروی انســانی بهره مناسب 
برد اما این موضوع در حالی اســت که تاکنون 
برنامه ای در هیأت ها برای جذب این اقوام و یا 
ورزشکاران مدال آور ارایه نشده و حتی هزینه 
شــرکت در مسابقات از ورزشــکاران دریافت    

می شود.
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 دمای البرز کاهش می یابد

 مدیرکل هواشناســی البرز از ابری بودن آسمان و 
کاهش سه درجه ای دما در استان طی امروز و فردا 
خبر داد. منصور رحمانیان اظهارکرد: در این مدت بیشینه دما 
در کرج به هشت درجه باالی صفر و کمینه  آن نیز به 2 درجه 
زیر صفر می رســد. وی با اشاره به وضعیت آب و هوای سایر 
شهرستان های استان گفت: طی این مدت آسمان اکثر مناطق 
استان نیمه ابری و در برخی ساعات شاهد افزایش میزان وزش 
باد خواهیم بود. مدیرکل هواشناســی البرز ابراز کرد: در این 
مدت میزان غبار محلی موجود در آسمان نیز افزایش می یابد.
وی افــزود: طی امروز و فردا اشــتهارد با 9 درجه باالی صفر 
گرمترین و دیزین با هفت درجه زیر صفر ســردترین نقطه 
استان هستند. رحمانیان گفت: میانگین سرعت وزش باد تا 

پایان هفته نیز بین پنج تا هفت متر برثانیه متغیر است.

 مدیریت شهری واحدهای پر سروصدا 
را سامان نداده است

 عضو شورای شهر کرج  با اشاره به این که مدیریت 
شهری در طول سالیان  گذشته برای ساماندهی این 
واحدهای صنفی اقدامی نکرده است، گفت: متاسفانه مدیریت 
شــهری  کرج در این ارتباط مانند شهروندان عادی به گالیه 

بسنده کرده و اقدام عملی صورت نداده است.
میرابراهیم صدیق اظهار کرد: متاسفانه به دلیل اشتباه برخی 
مســؤوالن و رســانه ها به برخی صنوف پر سروصدا از جمله 
آهنگری، نجاری، جوشکاری  که در محدوده شهر و واحدهای 

مسکونی فعالیت دارند، لقب مزاحم داده می شود.
وی ادامه داد: بســیاری از این واحدها خارج از بافت شــهری و 
زمانی احداث شدند که هیچ واحد مسکونی ای در اطرافشان وجود 
نداشته  است . وی افزود: در طول سالیان  گذشته افزایش بی رویه 
جمعیت و کاهش زمین در کرج باعث شده واحدهای مسکونی 

در کنار این واحدهای پرسروصدا رشد قارچ گونه داشته باشند.
وی توضیح داد: در اصل این واحدهای مســکونی هستند که 
مزاحم کســب و کار کسانی شــده اند که با زحمت و تالش 

فراوان نان خانواده خود را به دست می آورند.
صدیق خاطرنشان کرد: بدون شک جریمه و پلمب این واحدهای 
صنفی نه رفتاری عادالنه اســت و نه وجهه قانونی دارد چرا که 
باعث قطع مسیر نان آوری عده ای می    شود. وی گفت: باید شرایط 
ساماندهی و انتقال این واحدهای صنفی به خارج از بافت شهر 

فراهم شود تا نه صاحبان این واحدها و نه مردم ضرر کنند.

 5نمازخانه بین  راهی در البرز  
ساخته می شود

 دبیر ســتاد اقامه نماز البرز گفت: تمام جاده های 
استان نمازخانه دارند.

حجت االسالم سید اکبر موســوی اظهار کرد: با تالش های 
صورت گرفته در تمام جاده های اســتان نمازخانه وجود دارد 
و مسافران با آســودگی خیال می توانند نماز اول وقت خود 
را در ایــن نمازخانه ها به جا بیاورنــد.  وی ادامه داد: درحال 
حاضر هفت نمازخانه در محورکرج- چالوس، 6 نمازخانه در 
محورکــرج- قزوین، 2 نمازخانه در اتوبــان کرج- تهران و 2 

نمازخانه نیز درجاده اشتهارد وجود دارد.
وی توضیح داد: در جاده اشــتهارد، مسافران می توانند به جز 
مراجعه به 2 نمازخانه مذکور، برای خواندن نماز به  2 امام زاده  
که در این مسیر قرار دارند و 24 ساعته به زائران خدمات رسانی 
می کنند نیز مراجعه کنند. وی به برنامه ریزی برای ساخت پنج 
نمازخانه بین راهی  دیگر در البرز اشاره  کرد و گفت: مقرر شده 
است شهرداری زمین و اعتبار مناسب برای ساخت 2 نمازخانه 
در جــاده مخصوص کرج- تهران اختصاص دهد چون درحال 

حاضر در این مسیر هیچ نمازخانه ای وجود ندارد.

 برخورد با عرضه کنندگان قلیان  
در فردیس

 فرماندار فردیس با بیان اینکه بسیاری از جرائم در 
اســتفاده از مواد مخدر و اعتیاد ریشه دارد گفت: 
آگاه ســازی خانواده ها با همکاری نهادها یکی از راهکارهای 

مقابله با این معضل است. 
حمید احدی اظهار کرد: بسیاری از جرائم در استفاده از مواد 
مخدر و اعتیاد ریشــه دارد بنابراین آگاه ســازی خانواده ها با 
همکاری نهادها و دستگاه های مختلف در راستای پیشگیری از 

اعتیاد نقش موثری دارد.
وی تاکید کرد: دســتگاه ها باید در جهت تشــکیل جلسات 

آموزشی جدی تر عمل کنند .
وی بر لزوم شناسایی عطاری های متخلف در فردیس توسط 
اداره صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد و گفت: عالوه 
بر این باید مقدمات الزم برای برگزاری کالس های آموزشــی 

ویژه متصدیان صنف عطاری انجام شود.
فرماندار فردیس با تاکید بر برخورد جدی با چایخانه هایی که 
اقدام به ارائه قلیان می کنند خاطرنشان کرد: باید بازدید از این 

مراکز به صورت متعدد و در ساعت های متغیر انجام شود.

 52 هزار متر مربع از اراضی نظرآباد 
رفع تصرف شد

 مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان نظرآباد از رفع 
تصرف 52 هزار و 728 متر مربع از اراضی کشاورزی 

این شهرستان خبر داد.
تورج محمدی افزود: حفظ اراضی کشاورزی یک وظیفه ملی 
است زیرا اراضی متعلق به تمام نسل هاست لذا باید در حفظ 
ایــن نعمت خدادادی بکوشــیم و از تخریب و تغییر کاربری 

اراضی کشاورزی جلو گیری کنیم.
وی اظهار داشت:  برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی 
در این مدت در روســتاهای تابعه نظرآباد 65 مورد تخریب 
بنا به اســتناد به تبصره 2 ماده 10 قانون اصالح قانون حفظ 

کاربری انجام شده است.
وی گفت: همچنیــن 9 مورد تخریب و رفــع تصرف نیز با 
استناد به احکام قطعی صادره از مراجع قضایی توسط عوامل 

دهگردشی امور اراضی شناسایی و قلع و قمع شده است.

 استاندار البرز رئیس و اعضای ستاد 
انتخابات استان را معرفی کرد

 اســتاندار البرز با صدور احکامی جداگانه، رئیس و 
اعضای ستاد انتخابات استان را معرفی کرد.

بر اساس احکام سید حمید طهایی اســتاندار البرز، فتح اهلل 
حقیقی بــه عنوان رئیس ســتاد انتخابات اســتان، عباداله 
کامکار به عنوان عضو و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد 
انتخابات استان، علی اندرزگو به عنوان عضو و رئیس کمیته 
اطالع رسانی ستاد انتخابات، محمدفیروز رنجبر به عنوان عضو 
و رئیس کمیته حراســت و استعالمات ستاد انتخابات استان 

منصوب شدند.
همچنین حمیدرضا محمدی به عنوان عضو و رئیس کمیته 
فناوری و اطالعات ستاد انتخابات، مسلم عادلی به عنوان عضو 
و رئیس کمیته امنیتی ســتاد انتخابات و محمدمیرزایی به 

عنوان عضو ستاد انتخابات استان البرز منصوب شدند.

 6 هزار عدد لوازم جانبی موبایل قاچاق 
در فردیس کشف شد

 فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس از کشف و 
شناسایی محموله لوازم جانبی موبایل به ارزش 2 
میلیــارد و 500 میلیون ریال از یک نمایشــگاه 

اتومبیل در این شهرستان خبر داد. 
ایوب احمدی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری 
وسایل جانبی تلفن همراه قاچاق در یک نمایشگاه اتومبیل در 
جاده مالرد پیگیری موضوع در دستور کار ماموران اداره اماکن 

پلیس امنیت عمومی شهرستان فردیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به محل 
مورد نظر اعزام و در بازرســی از آنجا 6 هزار عدد لوازم جانبی 
موبایل از قبیل کیف، قاب، برچسب ضدخش، شارژر و کابل 

رابط قاچاق را کشف کردند.
احمدی گفت: ارزش کاالهای کشف شده دو میلیارد و 500 
میلیون ریال برآورد و یک نفر در این رابطه دستگیر شده است.

 3 هزار هکتار به اراضی   
شهرک های صنعتی البرز اضافه می شود

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: 
در حال حاضر مساحت شهرک های صنعتی استان 
سه هزار هکتار است که در تالش هستیم با ایجاد 
شــهرکهای جدید سه هزار هکتار دیگر به این وسعت اضافه 
کنیم. ایرج موفق اظهار کرد: درحال حاضر ســه هزار و 350 

واحد تولیدی و صنعتی در استان فعال است.
وی ادامه داد: به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار 
2 هزار و 900 طرح صنعتی نیز در استان در حال اجراست که 

هزار و 300 مورد از آنها پیشرفت خوبی داشته اند.
وی توضیح داد: به دنبال جذب ســرمایه گــذار برای ایجاد 
واحدهای صنعتی در اســتان هســتیم ولی در این خصوص 

مشکالتی وجود دارد که مهمترین آنها کمبود زمین است.
وی ابراز کرد: واقعیت این است در حال حاضر بخش زیادی از 
ظرفیت های شهرک های صنعتی البرز پر شده به همین دلیل 
باید به فکر ایجاد شهرک های جدید و توسعه و شهرک های 

موجود باشیم. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز ابراز کرد: بدون 
شــک این اقدام گام موثری برای بهبود شــرایط اشتغال و 

همچنین توسعه اقتصادی استان به شمار می آید.
موفق گفت: در این سه هزارهکتار قرار است 6 صنعت جدید 
در البرز احداث شــود که تحقق این امر به تعامل و همکاری 

دستگاه های مختلف استان نیاز دارد.

خبر
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اباصلــت عابد    مدیر منطقه7 شــهرداری کرج از 
ساماندهی و تثبیت پروژه های ترافیکی در این منطقه 
خبر داد و گفت: با اجرای اصالح هندســی تقاطعات در 

بلوار رستاخیز ، ترافیک روان تر خواهد شد.
سید رضا فیض از ساماندهی و تثبیت پروژه های ترافیکی 
در این منطقه گفت: با اجرای اصالح هندسی تقاطعات در 

بلوار رستاخیز، ترافیک روان تر خواهد شد.
فیــض در این خصوص گفت: به منظــور ارتقای ایمن 
ســازی معابر و کاهش ترافیک و تردد آســان، معاونت 
عمــران منطقه اقدام به تثبیت طرح اصالح هندســی 
در بلوار رســتاخیز با جداول و کفپوش های بتنی کرده             

است.
وی با بیان اینکه طرح اصالح هندســی یکی از اقدامات 
موثر درروانسازی ترافیک است، افزود: در ادامه این طرح 

می توان به عملیات بهسازی این بلوار نیز اشاره کرد.
مدیر منطقه 7 شهرداری کرج با اشاره به اقدامات انجام 
گرفته گفت: این عملیات به منظور افزایش ایمنی عابران 
پیاده، وســایل نقلیه و همچنین مناسب سازی مبلمان 

شهری صورت می گیرد.

 احداث ساختمان های اداری پارک بهارستان 
عملیات احداث ساختمان های خدماتی از قبیل سرویس 
بهداشــتی و کافی شاپ و ساختمان مدیریت این پارک 

به اتمام رسید. 
عملیات احداث پارک بهارســتان که توســط سازمان    
پارک ها و فضای ســبز و با مدیریت و همت مســؤول 
عمران منطقه پیگیری شد هم اکنون با سرعت مناسبی 
در حال پیشــرفت اســت؛ این امر موجب شد شهرک 
مذکور بعد از 30ســال دارای یک فضای سبز مناسب و 

با سرانه فضای سبز مناسب باشد.
فیض اظهارداشــت: جهت اجرای این پروژه ها در سال 
جاری 10 میلیارد ریال بودجه جذب شد که تا کنون پنج 

میلیارد ریال آن صرف شده است.
مدیرمنطقه 7 شهرداری کرج عنوان کرد: ایجاد پارک ها 
و بوســتان های محلی در سطح شهر و مناطق با هدف 
پر کردن اوقات فراغت شهروندان و ساکنان محله های 

مختلف منطقه در ساختار شهری تعریف شده اند.
این مســؤول در ادامه خاطرنشان کرد: اقدامات دیگری 
شامل اجرای عملیات لوله گذاری و نصب پایه چراغ آب 
و برق، اجرای عملیات کفپوش مالون بیش از 10هزار و 
80 متر مربع، اجرای عملیات ایجاد دریاچه مصنوعی و 
نصب آالچیق از دیگر اقداماتی اســت که در این پروژه 

لحاظ شده است.

 صرف 7 میلیارد ریال اعتباربرای بهسازی بلوار 
رستاخیز    

 فیض درادامه اظهار داشــت: پروژه های مذکور شامل 
ســاماندهی رفیوژ میانی، اصالح هندسی تقاطعات در 
بلوار رستاخیز می باشد و تاکنون به متراژ 500 متر این 
عملیات با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال اجرایی شده 

است.
فیض در ادامه هدف از انجام این اقدامات را ســاماندهی 
و زیباسازی فضاهای شــهری و مناسب سازی معابر به 
دلیل ارتفــاع بلند این جداول و نبــود دید رانندگان و 
خطر بروز تصادفات متعدد ذکر و عنوان کرد: همچنین 
مشــکالت ایجاد شده جهت عبور و مرور عابران پیاده و 
عدم شایستگی دید و منظر، عوامل عمران منطقه را  برآن 
داشت تا نسبت به اصالح و مرمت جداول این بلوار اقدام 

نمایند.

 اتمام عملیات جدول گذاری پارک ترافیک 
ســیدرضا فیض اظهارداشــت: این عملیات به منظور 
ســاماندهی و زیباســازی فضاهای شــهری، هدایت و       
جمع آوری آبهای ســطحی و در نهایت ارتقای ســطح 

کیفی معابر اجرایی شد.
این مسؤول، بازسازی پارک های منطقه را مهم ارزیابی 
کــرد و افزود: با توجه به اینکه پارک ها و فضای ســبز      
ریه های تنفسی شهر محســوب می شوند، زیباسازی، 
احیا، حفظ و نگهداری این پارک ها نقش بســزایی در 

شادابی و سالمت عمومی شهروندان دارد.
وی، هزینه این پروژه را یک میلیارد و 600 میلیون ریال 

برآورد کرد که طی یک ماه به اتمام می رسد.

 حفر 30 چاه جذبی در منطقه 7کرج 
با هدف جلوگیری از آب گرفتگی معابر در نقاط آب گیر 
حفر 30 چاه جذبی درمنطقه 7شــهرداری کرج صورت 

گرفت.
فیض عنوان کرد: حفر چاه های جذبی با هدف جلوگیری 
از آبگرفتگی ها به اجرا در می آید که برای ســاماندهی 
معابر اصلی و فرعی سطح شهر و ایجاد معابر ایمن با تردد 
مطلوب امری ضروری می باشد. وی با بیان اینکه تمامی 
نقاط آب گیر  منطقه توسط کارشناسان شناسایی شده 
اســت، ادامه داد: با حفر چاه های جذبی تا حد زیادی از 

آبگرفتگی معابر جلوگیری می شود.
این مســؤول با اشــاره به ضرورت اجــرای برنامه های 
پیشــگیرانه به منظور جلوگیری از سرازیر شدن آبهای 
سطحی در سطح معابر گفت: طرح توسعه و ساماندهی 
شــبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی دراولویت 

برنامه های این منطقه قراردارد.
وی اظهارداشت: حفر چاه های جذبی نقش بسزایی در 
حفظ و احیای سفره های زیر زمینی دارد و با مشارکت 
شهروندان و عدم تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در 
انهار و کانال های فاضالب باعث جلوگیری از آب گرفتگی 

در زمان بارش باران می شود.

 جمع آوری تابلوهای غیرمجاز 
مدیر منطقه 7 شــهرداری کرج گفــت: با هدف حفظ 
زیبایی های بصری ســطح شهر، چهره معابر منطقه از 
وجود تابلوهای غیر مجاز پاک شــد. فیض با بیان اینکه 
جمــع آوری تابلوهای غیر مجاز در راســتای صیانت از 
حقوق شهروندی و جلوگیری از خطر آفرینی همچنین 
پیشگیری از اخالل در سیمای شهری اجرایی می شود، 
افزود: حفظ و افزایش بهداشت روان شهروندان، زیباسازی 
و پیشگیری از اخالل در سیمای شهری ضرورتی اجتناب 
ناپذیر اســت و جلوگیری از نصب تابلوهای غیر مجاز و 
ســاماندهی تابلوهای تبلیغاتی نقــش موثری در نمای 

مناسب شهری ایفا می کند.

حل معضل ترافیک از دغدغه های شهرداری منطقه 7 کرج


