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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنََّ عَلَى الََّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمََّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ

 "اراده ما بر این قرار گرفته است که به مستضعفین نعمت بخشیم و آنها را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم و"

 (1)سوره قصص، آیه 

 

 

 

 

 

اینها توانایی های ملت ماست؛ اینها را ملت ما به برکت پرچم برافراشته اسالم و به برکت ایمان عمیقی که در دلهای شماست، 

 ورده است و بازهم می تواند پیش برود و به چشم انداز زیبا و شایسته ملت ایران دست پیدا کند.تاکنون بدست آ

 مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(
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 دیباچه

 

به عنوان استان پیش قراول و پیش رو در اجرای منویات مقام معظم رهبری و الگوی پیشرفت و شهر مرکز استان، استان البرز 

این استان خود را مکلف می داند بر اساس اسالمی ایرانی و طالیه دار دولت تدبیر و امید در توسعه سرزمینی کشور می باشد. 

ز ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه از منابع داخلی و انسانی فرمان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری ، به صورت متوازن ا

 خود استفاده نماید.

در آن به نفع توسعه سرزمینی  جمعیتی مرکز استانیکی از ظرفیت های استان البرز وسعت آن است که چنانچه از پتانسیل 

باید تدابیری اتخاذ شود که مهمترین نتیجه  تانسیل بالقوه در این استان خواهیم داشت. برای نیل به این هدفپاستفاده شود دو 

اجرای این سیاست، تغییر موقعیت خدمات و کار از شهر تهران و کرج به سمت شهرستان های استان البرز و سرازیر شدن بخش 

ده از آن خت و استفار این رخداد کاهش بار خدماتی پایتعمده ای از خدمات پایتخت به داخل استان است. از نتایج چشمگیر و مؤث

 می باشد.و به ویژه شهر کرج به نفع توسعه استان البرز 

ایده )بحث( انتقال فیزیکی پایتخت میسر نیست مگر از بار خدماتی آن کاسته شود و در این میان موقعیت و شرایط استان البرز و 

استان ها می باشد تا با اجرای این مهم گزینه ای بهتر از سایر مراکز  ،شهر مرکز استان، به عنوان استان جایگزین شهر پایتخت

 نقش این استان و شهر کرج در پیشرفت و توسعه ملی نیز پر رنگ تر از حال گردد.

مناسب  و عملکردهایو راهبردهای توسعه آن و تهیه برنامه ای جامع در تعریف کاربری  0011در این راستا سند چشم انداز کرج 

شاهد تحقق  0011امید است در چشم انداز کرج  تدوین و و حمایت و بستر سازی برای نیل به اهداف مشخص شده این شهربرای 

 تمامی برنامه های این سند باشیم.
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 دیباچه

 

های فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت "وظیفه شورای اسالمی شهر کرج به عنوان نمایندگان اقشار جامعه 

را به عهده دارند. عمل به این وظیفه خطیر بی آنکه بدانیم به  "دستگاههای دولتی، سازمان های محلی و نهاد های انقالب اسالمی

محقق نمی شود. در پاسخ به این سؤال است که  ، به درستیکجا خواهیم رفت و بدون تدوین و ترسیم چشم انداز روشن برای آینده

 تدوین شود. "0011سند چشم انداز راهبردهای کرج "تا می گردد      ضروری

سند چشم انداز، تجسم یا تصویری از آینده مطلوب است که جهت گیری ها را در افق میان مدت نشان می دهد. اجماع همه 

اه های متولی و انسجام بخش برنامه های راهبردی و عملیاتی دستگ هادیذینفعان بر مفاد سند چشم انداز می تواند این سند را به 

و شهر و استان تبدیل نماید. دستاورد این فرآیند بی شک افزایش امید و سرمایه، اعتماد اجتماعی به تدبیر دولت در معنای عام 

 شورای شهر و شهرداری در معنای خاص خواهد بود.

      د باالدستی این سند، اسنا تدوین شده است. "0011چشم انداز کرج "بخش نخست مکتوب پیش رو در قالب سند پیشنهادی 

پنجم توسعه اقتصادی، جمهوری اسالمی ایران، برنامه چهارم و  0010قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سند چشم انداز 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و شاخص های الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت در کالم مقام معظم رهبری )مد ظله 

 .کرج می باشدو مصوبات شورای اسالمی شهر            العالی(

است. در این بخش راهبردهای  "0011چشم انداز کرج "بخش دوم این مکتوب ناظر به راهبردهای پیشنهادی برای تحقق 

فضای  پیشنهادی در حوزه موضوعی فعالیت های ستادی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، آیینی و مذهبی، فرهنگی، زیست محیطی

 علمی ارائه شده است. و سبز

ضرورت طراحی ساز و کارهای اجماع ساز در خصوص مفاد چشم انداز، راهبردها و برنامه های منبعث از آن بدون در نظر گرفتن 

استان، کارشناسان بخش خصوصی و از همه  شهر و نظرات اصالحی و تکمیلی همه ذینفعان اعم از نهاد های عمومی و دولتی

بدیهی است در  با چالش روبرو خواهد شد.را نیل به افق های ترسیم شده و شهر کرج، مهمتر مردم به عنوان صاحبان اصلی انقالب 

حوزه عملکردها این راهبردها از بیان جزئیات اجرائی و پروژه های خرد خودداری و به بیان پروژه های کالن و ملی و عناوین اصلی 

 اکتفا گردیده است.

 

 

 مجید سریزدی

 0191بهشت اردی
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 چشم انداز ها و اهداف کالن

 

  0011چشم انداز کرج در افق  

 

شهری پاک، روان، شکوفا، اخالق مدار، مناسب برای زیست و با جاذبه های متنوع گردشگری و طبیعی و فرهنگی با حکمروایی 

با شهری ارزشی، شاداب، شفاف، چابک،  بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و دارای مدیریت خوب و مشارکت ساکنین و منطبق

 رویکرد نهادی اجتماعی

 

  در حوزه فعالیت ستادی، مدیریتی و نیروی انسانی 0011چشم انداز کرج  

 

پاسخگو، سکنه مدار و مشارکت مدیریتی است ارزشی، تخصص محور، کارآمد، عدالت محور،  0011مدیریت شهرداری کرج در افق 

 محور.

 اهداف کالن توسعه ای در حوزه فعالیت ستادی:

 مشارکت جویی و تمرکز زدایی -

 رویکرد شورایی )مشورتی( در تصمیم گیری ها و بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب -

 اجرایی، مناطق و سازمان هانظارت عالی شورای اسالمی شهر در اجرای طرح های کالن و عملکرد حوزه های ستادی،  -

 حضور مستمر دستگاههای نظارتی به عنوان سازمان های بازدارنده تخلفات با رویکرد روان کننده در فعالیت های اجرائی -

 تعریف ساز و کار و سازمان ماهیتی به منظور مدیریت بهینه در هنگام حوادث غیر مترقبه  -

 کالن تسهیل قانون و اجرای اصولی و مهندسی طرح های -

با رویکرد فعالیت سیستمی دستگاه  و ایجاد شهری آباد، با نشاط و دارای توسعه پایدار و متوازنمبارزه با فساد اداری  -

 شهرداری در عوض رفتار سنتی آن

 دارای مدیران متخصص، کارآزموده، سازمان یافته و دلسوز در کلیه سطوح -

 نشاط با افزایش سطح تحصیالت و تخصص و آموزشدارای نیروی انسانی و همکاران فعال، پرتالش، با  -

 



9 
 

 

  در حوزه اقتصادی 0011چشم انداز کرج  

 

با رشد اقتصاد شهری باال و با توجه به تمامی ارکان حوزه اقتصاد شهری و ملی بوده که به رشدی متوازن دست یافته  0011کرج 

 جزو کالن شهرهای پیش رو محسوب می شود. است. این شهر از منظر شاخص های اقتصادی

 اهداف کالن توسعه ای در حوزه اقتصادی:

 پروژه های خدماتی درآمدی -

 پروژه های انتفاعی خدماتی -

 مشارکت مردمی -

 صندوق تهاتر امالک -

 منابع داخلی -

 منابع خارجی -

 

  زیرساختها –در حوزه عمرانی  0011چشم انداز کرج  

 

که با بهره گیری از معماری مدرن، هویت غالب اسالمی، ایرانی و با استفاده از نمادهای اسالمی، کرج شهری است ایمن و زیبا 

شهری است با  0011کرج  ی نماید.فریح، و تعامالت اجتماعی فراهم مایرانی، بومی و منطقه ای، فضایی مناسب برای زندگی، کار، ت

 ترافیک ایمن و روان و بهره مند از حمل و نقل عمومی سریع، ارزان و مطمئن.

 اهداف کالن در حوزه عمرانی:

 حمل و نقل، ترافیک  -

 مبلمان شهری -

 فضای سبز -

 معماری شهری و شهرسازی مدرن -

 تی درآمدی و انتفاعی خدماتیفراهم سازی زیر ساخت در کل مجموعه های شهری در غالب احداث پروژه های خدما -

 تأمین، ایجاد و احداث سرانه های زیر ساختی تا سطح استاندارد مطلوب از جمله فضاهای فرهنگی، ایمنی و خدماتی -
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  در حوزه اجتماعی 0011چشم انداز کرج  

 

و نشاط اجتماعی از ویژگی های اخالق مداری، ایمان، صداقت، تالش، احساس تعلق، استحکام روابط خانواده و محله محوری و شور 

 بارز اجتماعی کرج می باشد.

 اهداف کالن توسعه ای در حوزه اجتماعی:

 آسیب شناسی -

 ایجاد شور و نشاط اجتماعی -

 افزایش آگاهی های اجتماعی -

 و تشکل ها سمن هاتقویت انسجام اجتماعی با حمایت از  -

 شادابی و سالمت روح و روان جامعه شهری -

 

  در حوزه آئین مذهبی و ملی 0011چشم انداز کرج  

 

که در آن نسل های جوان تر انقالب، به و ایرانی  مانی ایمانی و مأنوس با فرهنگ بالنده اسالمیدبا مرشهری است  0011کرج 

 انس گرفته اند. و رعایت آداب و سنن خوبی با مؤلفه های مذهبی

 اهداف کالن توسعه ای در حوزه آئین مذهبی و ملی:

 مسجد محوریفرهنگ  -

 کاهش دین گریزی و افزایش دین گرایی -

 تأکید بر استفاده از ظرفیت های نسل سوم و چهارم انقالب -

 استفاده صحیح از منابع نیروی انسانی، نخبگان و آینده سازان با رویکرد آئین مذهبی و ملی -

قادات مذهبی و شور و نشاط افزایش انسجام اجتماعی، اعتبهره وری مناسب از مناسبت های مذهبی و ملی در جهت  -

 اجتماعی
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  در حوزه فرهنگی 0011چشم انداز کرج  

 

شهری است که با برخورداری از فرهنگ متناسب و سبک زندگی اسالمی، ایرانی تالش خواهد کرد از تنوع فرهنگی و  0011کرج 

 نشاط خود استفاده نماید.قومیتی کرج نشینان به عنوان فرصتی برای ارتقای خالقیت، پویایی، شادابی و 

 اهداف کالن توسعه ای در حوزه فرهنگی:

 استفاده از فرهنگ ناب و اصیل دفاع مقدس -

 اخالق مداری -

 تقویت فرهنگ کرج نشینی و گسترش مراکز فرهنگی -

 حسن همجواری -

 محله محوری -

 کتاب و کتابخوانی -

 اطالع رسانی و رسانه -

 نمادها و سمبل ها -

 ری و شهرنشینی ) حقوق و وظائف شهری( در مدیریت شهریاستفاده از فرهنگ اخالق مدا -

 

  در حوزه زیست محیطی 0011چشم انداز کرج  

 

دارای مردمانی واجد اخالق ، و پسماند شهری است پاک و سبز، بهره مند از استانداردهای ملی آب، هوا و خاک پاک 0011کرج 

اثربخش، شهروندان و جامعه آگاه، عالقه مند و عامل به دانش، اخالق، زیست محیطی که دارای نظام های سیاست گذاری و اجرایی 

اصول و هنجارهای محیط زیستی است. این شهر برخوردار از مناظر روح بخش و جذاب برای شهرنشینان و گردشگران بوده و معیار 

 ر سطح کشور به شمار خواهد آمد.پیشرفت و پیشتاز در عرصه کاربست و گسترش کارآفرینی با فناوری های نوین محیط زیستی د

 اهداف کالن توسعه ای در حوزه زیست محیطی:

 احیاء حوزه زیست محیطی -

 حفظ حراست و احیای منابع طبیعی و فضای سبز شهری در محدوده قانونی و حریم شهر -

 جلوگیری از تخریب جاذبه ها و چشم اندازها -

 مدیریت عالی بحران در مخاطرات طبیعی و زیست محیطی -

 پسماندمدیریت عالی و جامع جمع آوری و بازیافت  -

مدیریت عالی و جامع جمع آوری و هدایت و تصفیه فاضالب به منظور استفاده بهینه در فضای سبز شهری با همراهی  -

 سازمان های مربوطه
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  در حوزه فضای سبز 0011چشم انداز کرج  

 

شهری با پارک ها و بوستان های شهری و حومه شهری که عالوه بر  شهری است دارای فضای سبز با سرانه استاندارد 0011کرج 

 کارکرد خواهند داشت. تأمین سرانه های استاندارد، با عملکرد شهری تعریف شده )ورزشی، گردشگری، اوقات فراغت(

 اهداف کالن توسعه ای در حوزه فضای سبز:

 حفظ و گسترش فضاهای سبز شهری تا حد سرانه ای استاندارد -

 و گسترش فضای حاشیه شهر با عملکرد چندگانهحفظ  -

 ایجاد بوستان های جدید با اختصاص عملکرد ویژه -

 اه های سبز شهریجهت تأمین تفرج گتوجه به محدوده شهر  -

 تعریف و گسترش فرهنگ شهرنشینی، متناسب با حفظ و ایجاد فضای سبز شهری -

 

  در حوزه علمی 0011چشم انداز کرج  

 

دارای جایگاه ممتاز در خلق علم و فناوری که از نظر علمی، در سطح ملی مرز شکن بوده و تربیت کننده  شهری است 0011کرج 

رو در توسعه مفاهیم الهام بخش علمی و پژوهش های  انسان هایی مؤمن، فرهیخته، آزاداندیش و کارآفرین می باشد. این شهر پیش

علم و فناوری بوده و هم چنین از ظرفیت توانمندسازی فارغ التحصیالن و  بنیادی و ارتقاء دهنده تحقیقات توسعه ای و کاربردی

 برخوردار است. منطقه ای و شهریتوسعه ملی، و هوشمند جهت بنگاه های دانش بنیان برای شکل دهی به الگوی دانش بنیان 

 اهداف کالن توسعه ای در حوزه علمی:

 شهری مراکز علمی نرم افزاری گسترش -

 ایجاد اتاق فکر -

 در مدیریت شهری علم گرایی همراه با تجربه انگاری -

 توجه به زیرساخت های فناورانه -

 در عوض نظام اداری سنتی سازمان شهری ITC و  ITفناوری جایگزینی  -
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 جدول راهبردها

 

 

 

 

 

با توجه به اهداف کالن اشاره شده سیاست ها و راهبردهای عملیاتی کردن آن ها و در نهایت حرکت در چارچوب دکترین                    

 توسعه ای مورد نظر، بدین شرح می باشد:
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 مدیریتی جدول راهبردهای توسعه ای در حوزه ستادی و

 

 مشارکت جویی و تمرکز زدایی

 ایجاد زمینه های بهره مندی از دیدگاه های جمعی -

 استفاده از روش های ارتباطی در جهت آموزش و ایجاد حس خودباوری -

 ایجاد تفکر مفید و نقش آفرینی در اهالی شهر -

 بسترسازی برای تحقق مدیریت مطلوب -

به سمت  تأکید بر تفویض اختیار و تمرکز زدایی در سیستم اداری و تیز کاهش تصدی گری و حرکت -

 نظارت و مدیریت

 رویکرد شورایی )مشورتی(

در تصمیم گیری ها و بهره گیری 

از نیروهای متعهد و متخصص و 

 سیستم محور

 اتخاذ تصمیمات مربوط به هر منطقه با مشارکت همه افکار تا حد امکان -

 ارتقای روحیه مشورت پذیری نزد دست اندرکاران اجرایی -

 رد مشارکت جمعی به افرادارائه آموزش های الزم در رویک -

 به کارگیری نیرو با محوریت تهعد و تخصص و سیستم محور تدوین ضوابط شفاف، -

 و انتصاب  تعریف و اجرای ضوابط دقیق و مشخص ارتقا -

 اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان -

 توجه خاص به نیازهای معیشتی و روانی و رفاهی نیروی انسانی -

نظارت عالی شورای اسالمی شهر 

در اجرای طرح های کالن و 

عملکرد دستگاههای ستادی، 

سازمان ها و شهرداری  اجرائی،

 های مناطق

 

و ایجاد امکان دسترسی آسان و سیستمی به  نظارت عالیه شورای شهر بر کلیه اقدامات و فعالیت ها -

 مجموعه اقدامات سازمان شهرداری

 ی در سیستم های اجراییاستقرار نظام برنامه ریز -

 توسعه پوشش مدیریت شهری -

ارائه طریق برای چگونگی درآمد پایدار و مدیریت هزینه و تأکید بر کاهش هزینه با عنوان ابزاری برای  -

 افزایش درآمد

 توزیع عواید متمرکز مناطق بر اساس شاخص های قانونی مربوطه -

 نظارت بر تصویب و تفریغ بودجه -

 منطبق یر واقعیت عملکرد مالیحسابرسی بودجه و  -

 بررسی و تصویب تعرفه بهای خدمات  -

      اجرای اصولی و مهندسی 

 طرح های کالن

 مدیریت جهادی -

 در کلیه سطوح فنی و اداری و خدماتی رفع سیستمی مشکالت بوروکراسی اداری و تسهیل قانون -

 اجرای مهندسی طرح های کالن -

 فکر در اولویت بندی، اجرا و بهره برداری از طرح های کالنبهره گیری از دیدگاه های اتاق های  -

 استفاده از دانش روزآمد در اجرای طرح های کالن -

مبارزه با فساد اداری و ایجاد 

             شهری آباد، با نشاط و دارای 

 توسعه ای پایدار

ظرفیت مسأله یابی و  مبارزه با فساد اداری از طریق ارتقاء جایگاه بخش نظارتی و نیز استفاده از -

 نظارتی شهروندان

جلوگیری از درآمدهای نامشروع، نامیمون و غیر اصولی در حوزه های گوناگون بواسطه عملکرد  -

 سیستمی واحدهای مربوطه

مدیریت بهینه در هنگام حوادث 

 غیر مترقبه

 ابتیاع تجهیزات هشدار دهنده در سطح شهر -

 ز حوادثتعریف ساز و کار سوئیچینگ به هنگام برو -

 تهیه چارت و مدل مدیریت اجرائی در هنگام حوادث -
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 جدول راهبردهای توسعه ای در حوزه اقتصادی

 

 پروژه های خدماتی درآمدی

 احداث پارکینگ -

 احداث روز بازار -

 کنترل ترافیک -

 دهکده بازیافت -

 بازرگانی سراها -

 دهکده نمایشگاهی -

 پروژه های انتفاعی خدماتی

 دهکده تجارت جهانی -

 پروژه عظیم سه و یک پل -

 گردشگری –دهکده ورزشی  -

 حریم اتوبان -

 منطقه ویژه –حلقه دره  -

 انتقال بازار از پایتخت -

 مشارکت مردمی

 شرکت های سهامی عام -

 پروژه های مشارکتی با امالک بخش خصوصی -

 پروژه های مشارکتی با امالک شهرداری -

 سازمان شهرداری با تعریف ساز و کارهای مربوطه جهت پروژه های سرمایه گذاری VIPعملکرد  -

 صندوق تهاتر امالک
 بانک امالک -

 بارگذاری امالک -

 صدور اوراق بستانکاری -

 منابع داخلی

 بانکها -

 صندوق ها -

 شرکت های سرمایه گذاری -

 مسکوک –قرضه  –اوراق بانکی  -

 منابع خارجی

- Finance 
- Usance 
- Invest 
- Bot 

 بازار سرمایه و تجارت

به حهت ایجاد ساز و کار گردش رهای تجاری، مبادله ای و سرمایه ، جانمایی بازااستانمرکزیت شهر با توجه به 

 شود: می برنامه ریزیدر این شهر مالی و کسب درآمدهای غیر مستقیم از این گردش 

 ایجاد و رونق بازار بورس سرمایه -

 مشارکت در توسعه پایدار شهری به منظور جلب سرمایهبرگزاری همایش های فرصت های  -

برگزاری نمایشگاهها و بازارچه های تولیدات روستایی با محوریت صنایع دستی، غذایی و تبدیلی در  -

 محدوده شهری

                فعال سازی بازوهای ارتباطی و رسانه ای به جهت ارائه تصویری مدرن، ایمن و امن از شهر کرج -

 منظور جلب سرمایهبه 

 ایجاد دهکده نمایشگاهی -
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 زیرساختها –جدول راهبردهای توسعه ای در حوزه عمرانی 

 

 ساختحمل و نقل و زیر 

 شهر کرجتدوین طرح جامع حمل و نقل  -

 توسعه سریع سیستم حمل و نقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس و تاکسی -

خدمات عمومی و دولتی بصورت الترونیک و کاهش سفرهای درون شهری از طریق ارائه بخش عمده  -

 از راه دور

 راه اندازی مرکز کنترل هوشمند ترافیک -

 توسعه مسیرهای امن برای پیاده روی و دوچرخه سواری -

 ل نواقص و پروژه های ناتمام شبکه فعلی معابریاولویت دهی به تکم -

 ایجاد و بهسازی راه های شهری -

 شناسایی نقاط حادثه خیز و اصالح آنها -

 ایجاد تقاطع های غیر هم سطح -

 احداث پل های هوایی -

 بازسازی تابلوها و عالئم راهنمایی -

 روشنایی معابربررسی و بهبود  -

 سامان دهی حمل و نقل عمومی -

دهه جمع آوری اطالعات مربوط به پروژه های قابل افتتاح مناطق در مناسبت های ملی مخصوصاَ  -

 مبارک فجر و هفته دولت

اطالعاتی پروژه های عمرانی اجرا شده و ارسال به سازمان شهرداری ها و دهیاری های تهیه بانک  -

 کشور

 رعایت کاربری ها در کالن برنامه ها و سایر برنامه های عملیاتی -

 مناسب جهت حل و فصل مشکالت داخل طرح جامعبستر سازی  -

 طح شهررعایت عدالت و انصاف در تخصیص امکانات رفاهی، خدماتی و عمرانی در س -

دار به منظور بهبود شرایط مناطق دارای بافت فرسوده  تدوین و اجرای اقدامات سیاستی اولویت -

 های غیر رسمی گاه حاشیه نشین و سکونت

 توجه و تأکید ویژه  به پروژه قطار شهری کرج و جذب اعتبارات الزم -

 ادامه پروژه همت و کمربندی شمال شهر -

 کرج –ساماندهی حاشیه اتوبان تهران  -

 رینگ نمودن معابر پر تردد درون شهری -

 ایجاد زیرساخت های مورد نیاز ایمنی شهری تا حد استاندارد -
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 جدول راهبردهای توسعه ای در حوزه عمرانی 

 

 مبلمان شهری

 بررسی، ایجاد، اصالح و بهبود مبلمان شهری -

 استفاده از المان های بومی هر منطقه در مبلمان شهری -

 از ظرفیت های محلی در طراحی، اجرا و نگهداری از مبلمان شهریبهره گیری  -

 جلب سرمایه های محلی و مشارکت مردمی در ایجاد مبلمان های شهری -

بهره گیری از اراضی مستعد شهر و حاشیه شهر جهت ایجاد پردیس های سبز فرهنگی، تفریحی،  -

 با مشارکت سرمایه گذاران ورزشی و گردشگری

 کرج معماری و شهرسازی

 ایجاد سازه های امن در مقابل مخاطرات طبیعی و تهیه شناسنامه فنی ساختمان های با اهمیت -

 تلفیق عناصر و الزامات سازه های مدرن با ظرایف فرهنگی هر منطقه -

 جلوگیری و رفتار سیستمی با ساخت و سازهای غیر مجاز -

پروژه های به گونه ای که هر فرد یک بهره مندی از اهالی هر منطقه در نظارت بر ساخت و سازها و  -

 ناظر پروژه باشد.

 و کنترل ساخت و سازهاساماندهی، هدایت  -

 سامان دهی سیستمی نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی -

 الح مناسب با ابزارهای تشویقیشناسی و استفاده از بافت ها و مص حمایت از زیبایی -

 خدماتی –فرهنگی  –ترویج بناهای چند منظوره با کاربری تجاری  -

 ساختمان ها و رفع سد معبر  پلیسایجاد و تعریف مدیریت سیستمی در عملکرد  -

 جهت کنترل منطقی دستفروشان و تکدی گران شهریایجاد روز بازارها با محوریت صنایع دستی  -

  ایجاد پیاده راه ها و سرویس های بهداشتی عمومی در مراکز تجاری مناطق -

 GISهت صدور پروانه ساختمانی و کنترل بر آن با استفاده از سیستم رفتار سیستمی سازمان ج -
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 جدول راهبردهای توسعه ای در حوزه اجتماعی 

 

 کاهش آسیب ها و اخالق مداری

 مدیریت شهریمربوط به ارائه آموزش های الزم در کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه  -

 بسترسازی برای ارتقای شاخص های اجتماعی -

 بومی هر منطقهتوسعه زیرساخت های اجتماعی با نگاه توان  -

مشترک با سازمان بهزیستی در خصوص مناسب سازی محیط اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری  -

 شهر برای معلولین و موضوع تکدی گری

 سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه آموزش و مقابله با آسیب های اجتماعی )تکدی گری( همراهی -

تدوین برنامه های فرهنگی و اجتماعی مناسب برای مقابله با اثرات سوء مستقیم و غیر مستقیم وجود  -

 زندان در کرج

حمایت و بهره مندی از نام آوران البرز در حوزه علم، فناوری، فرهنگ و ورزش و تبدیل آنها به  -

 سفیران شهر به منظور ارتقاء تصویر کرج به عنوان شهری پرنشاط

 ور و نشاط اجتماعیایجاد ش

 تکریم ریش سفیدان و معتمدان در مناسبت های گوناگون -

 تالش در جهت کاهش شکاف های بین نسلی -

 سامان دادن برنامه های مشارکتی میان گروه های سنی متفاوت -

 توجه به شادابی و سالمت روح و روان جامعه شهری -

 افزایش آگاهی های اجتماعی
 حتواهای آموزشیارائه بروشور، جزوه، کتاب و م -

 برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف -

 توجه به بافت و پیشینه منطقه و تخصصی کردن آموزش ها -

 تقویت انسجام اجتماعی

 ( در حوزه آموزش، مقابله با آسیب های اجتماعی و... ) سمن هاتقویت سازمان های مردم نهاد فعال  -

 اجرای برنامه های مناسبتی محله ای -

 تالش در راستای سازماندهی رقابت های بین محله ای و بین منطقه ای -

 تأکید بر بافت های سنتی منطقه و تأکید بر قدمت و پیشینه -
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 جدول راهبردهای توسعه ای در حوزه آئین مذهبی و ملی 

 

کاهش دین گریزی و افزایش 

 دین گرایی

 های چهارم انقالب به بعدتأکید متولیان بر گروههای سنی پایین تر و نسل  -

 تهیه و ارائه محتواهای آموزشی و سرگرم کننده با مضامین دینی و مناسب برای جوانان و نوجوانان -

در  مسابقات مذهبی و فرهنگی جهت ترغیب و تشویق نوجوانان و جوانان مستمر و تقویمی برگزاری -

 سطح مناطق

تأکید بر استفاده از ظرفیت های 

 انقالبنسل های بعد از 

تمامی راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف کالن توسعه ای در حوزه آیینی، مذهبی و  -

فرهنگی می بایست توجه ویژه های به نسل های جدید و جنسیت آنها داشته و بخشی از هر طرح و 

ن و برنامه را به طور ویژه به چگونگی برقراری ارتباط و انگاره سازی ذهنی مناسب برای کودکا

 نوجوانان و نسل بعد از انقالب اختصاص دهند.

استفاده صحیح از منابع نیروی 

انسانی، نخبگان و آینده سازان با 

 رویکرد آیینی و مذهبی

 بهره گیری از نیروهای نخبه در حوزه های آیینی -

 بهره مندی از دیدگاههای نخبگان در بسط فرهنگ دین مداری -

 رو و آینده ساز رهنگ آیینی و مذهبی به عنوان نیروهای پیشپیوند نخبگان و آینده سازان با ف -

 مناسبت های آئینی

و سازماندهی مناسبت ها و برنامه های متناسب با اعیاد، جشن ها و مستمر و تقویمی برگزاری  -

مناسبت های مذهبی و ملی در سطح مناطق با تقویم از پیش تعیین شده به منظور افزایش شور و 

 نشاط اجتماعی

داث و تأمین فضاهای باز شهری به منظور استفاده در هنگام تجمع های مناسبت های آئینی در اح -

 هر منطقه و مرکزیت شهر کرج

 شهر جشنواره ای
ایجاد و برگزاری جشنواره های منطقه ای و ملی بطور مستمر بر اساس تقویم ساالنه از پیش تعیین  -

 های فرهنگی، اقتصادی، علمیشده در حوزه های مختلف از جمله اقدام در بخش 
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 جدول راهبردهای توسعه ای در حوزه فرهنگی 

 

 کتاب و کتابخوانی

 گسترش و بهبود کتابخانه های عمومیایجاد،  -

 برگزاری برنامه های فرهنگی مناسبتی با محوریت کتاب در شهر -

 راه اندازی مراکز روزنامه خوانی عمومی در هر منطقه -

 و نوجوانان در برنامه های کتابخوانی مناطق تأکید بر کودکان -

 اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه مشترک با نهاد کتابخانه های عمومی -

تقویت فرهنگ البرز )کرج( 

 نشینی و گسترش مراکز فرهنگی

 کرجیتدوین برنامه های فرهنگی با هدف گسترش سطح فرهنگ مشترک البرز نشینان و ایجاد هویت  -

منطقه ای و جهانی از شهری با قومیت ها و خرده فرهنگ های متعدد که در عین احترام به  ارائه الگوی ملی، -

استانی دست یافته است. ذیل این هویت ، ساکنین به شهر و استان خود احساس  شهری و تنوع به هویت واحد

 تعلق و مسئولیت نموده و برای شکوفایی آن تالش می نمایند.

 الت فرهنگ ملی از طریق:تبدیل کرج به چهار سوی تباد -

 استقبال از حضور متخصصان ملی و منطقه ای فرهنگ در کرج -

 زاری نمایشگاه های آثار هنری و محصوالت فرهنگی ملی و منطقه ایگحمایت از بر -

   که نمونه ای از فرهنگ های متنوع و غنی ایران اسالمی کرجترویج گفتگو میان خرده فرهنگ های موجود در  -

 می باشند.

 ترویج و آموزش فرهنگ شهر نشینیء احصا -

 توجه به بافت فرهنگی هر منطقه  و تالش در جهت بازسازی سنت های حسنه در آن -

 جمع آوری و تدوین سنن و الگوهای عمل اجتماعی منطقه -

 توسعه زیرساخت های فرهنگی با نگاه به توان بومی منطقه -

ا سرانه فضاهای فرهنگی شهر افزایش یابد، بلکه مراکز مراکز فرهنگی به نحوی که نه تنهارتقای کمی و کیفی  -

فرهنگی ضمن داشتن محیطی معنوی و درس آموز از مدیریت متعهد، انقالبی ، با ایمان و متخصص بهره مند 

 باشند.

 ایجاد دهکده نمایشگاهی جهت بکارگیری همه ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی موجود در این بخش -

 حسن همجواری
 ترویج و آموزش فرهنگ حسن همجواری از منابع دینی و ملی در محالتاحصاء،  -

 محوریت بخشی بر مقوله حسن همجواری با همسایگان در برگزاری برنامه های فرهنگی و مناسبتی مناطق -

 محله محوری

 انتخاب مدیران محالت در مناطق و هماهنگی با شهرداران در اجرای برنامه ها و مصوبات شورای شهر -

 لی و اهالیحواگذاری مسئولیت های متناسب و مقدور به معتمدین م -

 ارائه آموزش های الزم -

 بهره گیری از استعدادهای بومی در بخش های مختلف در قالب سازماندهی محله ای -

 اخالق مداری

 گسترش روحیه اخالق مداری -

 ارائه آموزش های الزم به اهالی محالت شهری -

 در مناسبت های گوناگونتجلیل از برگزیدگان اخالقی  -

 اجرای طرح هر کرجی یک درخت وضو و آبیاری نهال های تازه غرس شده با آب وضو -

 گفتمان دفاع مقدس
 تقویت موزه دفاع مقدس استان البرز -

        ایجاد کریدورهای فرهنگی در مسیرهای منتهی به گلزارهای شهدای استان البرز مشتمل بر عناصر فرهنگی  -

 ابتدای مسیر )کریدور شادی( و استفاده از عناصر دفاع مقدس در ادامه )کریدور دفاع مقدس(فرح بخش در 

 نمادها و سمبل ها
تعریف و ایجاد نمادها و سمبل های شهر کرج، مبتنی بر فرهنگ و قومیت ساکنین شهری با تنوع قومیتی،  -

 مذهبی و جنسیتی و استفاده از آن در فضاسازی و مبلمان شهری

 هارسانه 
تعامل بهینه و حسنه با تمامی رسانه های محلی و ملی، خبرگزاری ها، فضای مجازی در راستای همراهی و  -

 انتشار تمامی فعالیت های شورای اسالمی و سازمان شهرداری کرج به ویژه در اقدامات فرهنگی و اجتماعی
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 جدول راهبردهای توسعه ای در حوزه زیست محیطی 

 

 محیطیاحیای حوزه زیست 

 ایجاد پوشش های گیاهی برای جلوگیری از فرسایش خاک و رانش زمین در حریم شهر -

 هدایت سیالب های فصلی از مناطق مورد تهدید -

 بهره گیری از روش های متناسب در انباشتن آب باران -

 سوخت های جایگزین -

 تثبیت مکانیکی -

 ارتقای ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر کرج -

 

و احیای منابع حراست، حفظ 

 طبیعی و تثبیت اکو سیستم

 و کرجتدوین ساز و کارهای بین بخشی مناسب با هدف حفاظت و تثبیت اکوسیستم البرز  -

 تهیه پیوست ارزیابی زیست محیطی برای کلیه طرح های بزرگ عمرانی، اقتصادی، گردشگری و... -

 مدیریت مواد زائد مایع از طریق فراگیر شدن شبکه فاضالب -

 اغل با آالیندگی کم از طریق:جذب مش -

 کاهش عوارض به منظور جذب صنایع پاک 

 ممنوعیت استقرار صنوف آالینده جدید و خروج صنوف آالینده موجود از درون و حریم شهر 

 کاهش آلودگی صوتی از طریق اعمال و اصالح مقررات و یا عوامل فیزیکی -

 ارائه آموزش های الزم -

، اماکن عمومی از طریق کاشت گونه های مناسب با رژیم آبی کرجاستفاده بهینه از منابع آب در  -

 نصب شیرهای آب هوشمند و...

 کاهش آلودگی هوا -

 

جلوگیری از تخریب جاذبه ها و 

 چشم اندازها

 تأکید بر امکان درآمد زایی از این طریق و مشارکت دهی شهروندان -

 شهریفراهم آوری زیرساخت های حراست از منابع طبیعی و فضای سبز  -

 "اخالق زیست محیطی  "توسعه آموزش های شهروندی با موضوع  -

 تقویت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و تفویض اختیار به آنان در حوزه آموزش و نظارت -

 

مدیریت عالی بحران در 

مخاطرات طبیعی و زیست 

 محیطی

روحانی محل، معتمد، تشکیل ستاد بحران مدیریت شهری به ریاست شهردار منطقه و متشکل از  -

 نماینده بسیج و مدیر مدرسه

انجام پیش بینی های الزم جهت به حداقل رساندن آسیب های ناشی از بالیا و برنامه ریزی برای  -

 ارتقای ایمنی شهر

احداث محل های چند منظوره اسکان موقت که در زمان عادی می تواند به عنوان روز بازار و یا  -

 ی مورد استفاده قرار گیرد.رویدادهای فرهنگی اجتماع

 هماهنگی در صدور و ابالغ حکم افراد شایسته به عنوان مدیر بحران -

 برگزاری جلسات هماهنگی مشترک در مناطق با حضور اعضای ستادهای مدیریت بحران شهری -

 تأکید بر آموزش، پیشگیری، پیش بینی، آمادگی و مقابله، بازسازی و بازتوانی -
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 توسعه ای در حوزه زیست محیطیجدول راهبردهای 

 

 

 

حفظ، احیاء و بهره 

برداری پایدار از 

منابع آب، خاک و 

هوا و نظارت مستمر 

بر بهره برداری و 

پیشگیری و کنترل 

 آالینده ها

 کنترل آلودگی هوا -0

 تأمین و نصب کاتالیست بر روی تمام تاکسی های موجود -

 تأمین و نصب فیلتر بر روی تمام اتوبوس های شهری -

 جایگزینی خودروهای عمومی فرسوده -

 محدودیت تردد کامیون ها به داخل شهر -

 نظارت دقیق بر مراکز معاینه فنی -

کاهش تولید و  -1

مدیریت اصولی 

 پسماندها

تهیه برنامه جامع و تفصیلی مدیریت انواع پسماندهای شهری )اجرای تکلیف  -

 قانون و آیین نامه مدیریت پسماند(

مبدا زباله در سطح مناطق شهری )اجرای تکلیف قانون  اجرای برنامه تفکیک از -

 و آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند(

اجرای طرح های بازیافت زباله و ممنوعیت دفن با استفاده از تکنولوژی های  -

 پیشرفته و مشارکت بخش خصوصی )اجرای تکلیف برنامه پنجم(

 نیاحداث واحد تبدیل نخاله های ساختمانی به مصالح ساختما -

( و بررسی امکان جابجایی ع و مدیریت زباله فعلی )حلقه درهساماندهی محل دف -

 به محل مناسب

افزایش قدرت پایش  -1

 و کنترل آلودگی ها

ایجاد ساختار سازمانی تحت عنوان مرکز پایش و کنترل آلودگی های محیط  -

 زیست شهری

 مطالعه و تهیه طرح جامع خطر پذیری شهر -

 کرج SOEتهیه گزارش  -

 تهیه و استقرار ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در تمام مناطق شهری -
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 جدول راهبردهای توسعه ای در حوزه فضای سبز 

 

 فضای سبز

 مطالعات و طراحی و احداث کمربند سبز شهر کرج -

 مطالعات و طراحی و احداث پروژه سبز سه و یک پل -

 شمال کرجمطالعات و طراحی پارک اکولوژیکی یکهزار هکتاری  -

 حفظ کاربری فضای سبز شهری در محدوده طرح تفضیلی -

 گسترش فضای سبز -

 ظرفیت سازی برای بهره گیری از استعدادهای بومی -

 هماهنگی و هارمونی فضاسازی فضای سبز با عناصر مبلمان شهری -

 تأکید بر استفاده از کرج نشینان در نگهداری از فضاهای سبز -

 فضاهای سبزجلب سرمایه های محلی در ایجاد  -

استفاده از ظرفیت های سایر دستگاهها برای توسعه فضای سبز عمومی )با تأکید بر بوستان های  -

 شهری(

و در طراحی فضای عمومی به منظور تقویت هدفمند روند حضور مردم  "الگوی گفتمانی "ترویج  -

 پویا و خانواده محور در پارک ها و بوستان هاایجاد محیطی شاداب، 

تاریخی باغ شهری کرج از طریق حفظ و ارتقای باغ های باقی مانده، توسعه فضای سبز  احیای هویت -

 اعم از حاشیه معابر، داخل منازل و... ( و احداث پارک های جدید موجود )
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 جدول راهبردهای توسعه ای در حوزه علمی 

 

بهره گیری و گسترش مراکز 

 علمی

و فرهنگی  کشور و پژو هشگاههای مختلف جهت توسعه اقتصادی بهره گیری از ظرفیت مراکز علمی -

 مناطق مختلف شهر

استفاده از ظرفیت وجود مراکز آموزشی و تحقیقاتی متعدد موجود در شهر و استان برای برندسازی  -

 و یکی از قطب های عمده ی علمی و تحقیقاتی کشور "شهر فرهیختگان"به عنوان 

  ICTو   ITایجاد دهکده  -

 (شهر هوشمندو ایجاد شهر دانش بنیان )تعریف  -

 ایجاد اتاق های فکر

 تأسیس اتاق فکر محالت در مسجد با محوریت روحانی، مدیران محالت و مناطق -

 بهره گیری از توان و ظرفیت های محلی و منطقه ای در حوزه های مختلف -

 ایجاد احساس کارآمدی و مشارکت جویی از طریق مشورت گیری -

 سالیانه شهروندان نیاز سنجی آموزش -

 نیاز سنجی طرح های پژوهشی مورد نیاز هر منطقه -

 برگزاری دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری شهروندان -

 برگزاری سفرهای آموزشی مدیران شهرداری به سایر استان ها جهت بازدید از طرح های شاخص -

ه پژوهی در حوزه مدیریت تأسیس مرکز مطالعات استراتژیک شهر کرج با هدف انجام مطالعات آیند -

 شهری

 علم گرایی همراه با تجربه انگاری

 مدیریت دانش ضمنی و بهره گیری از تجربه معتمدان در اتاق های فکر -

 سوق دهی و حمایت از پژوهش های مرتبط با توسعه پایدار شهری -

 سامان دهی تمامی آموزش ها در حوزه های گوناگون شهری -

 شهری در سطح شهر و بررسی و ارزیابی آن هاای برگزیده جمع آوری طرح ه -

 برگزاری جشنواره طرح های برگزیده شهری -

         توجه به زیر ساخت های 

 فن آورانه

 حرکت به سمت تحقق شهرداری الکترونیک -

 تهیه بانک کامل اطالعات زیرساخت ها و تجهیزات فناوری اطالعات در شهرداری و دهیاری ها -

 اکز ارائه خدمات فن آوری ارتباطیایجاد و راه اندازی مر -

 گسترش زیرساخت های دسترسی به منابع اطالعاتی -

 ارائه آموزش های الزم جهت پیاده سازی شهرداری الکترونیک -

اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه مشترک با وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات در خصوص توسعه  -

ICT در مناطق شهری 
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 این سند 

                                                             اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و هفت  بیست و سومدر تاریخ 

 "حمایت از کاالی ایرانی"مصادف با سال       

 و در سایه رهبری عالمانه رهبر معظم انقالب 

 و در دوران دولت پر تالش تدبیر و امید 

 شهر کرج پنجمو در حضور اعضاء محترم شورای 

 رونمایی گردید.

 

 

 

 

 مجید سریزدی


