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هفتـه پژوهش

مدیریت شهریكرج
غرفه برتر نمایشگاه هفته پژوهش شد
ریيس شورای اسالمی شهر كرج

شهردار کالنشهر کرج

حمايت شورای شهر از دانشآموزان نخبه
عباس زارع

مدیریت

پژوهشی
شکل گیری
ارتباط موثر
مجموعه مدیریت
شهری با مراکز
پژوهشی ،محققان
و پژوهشگران
را در تقویت و
نهادینه کردن
فرهنگ استفاده از
مطالعات پژوهش
محور در حوزه
مدیریت شهری
مفید دانست

عبـاس زارع در بازديـد از غرفـه مديريـت شـهری كرج در نمایشـگاه هفته پژوهـش ،افزود :بـرای حمایت از دانش آموزان مسـتعد
و شناسـایی آنـان بـه منظـور مشـارکت در اداره شـهر ،از طـرح هـا و ایـده هـای بکر ایـن دانش آمـوزان در بخش هـای گوناگون
حمايـت خواهـد شـد .ایـن عضو شـورا ادامه داد :پـرورش نخبگان و شـناخت اسـتعدادهای آنان به عنوان سـرمایه هـای اجتماعی
امـری ضـروری اسـت چـرا کـه رشـد و توسـعه از مسـیر توجه به نخبـگان می گذرد .ریيس شـورای اسلامی شـهر كـرج با بیان
اینکـه وظیفـه مسـئوالن جلوگیری از هدررفت اسـتعدادها اسـت ،یادآور شـد :حمايـت از طرح هـای دانش آموزی علاوه بر ایجاد
فضایـی بـرای مشـارکت نخبـگان در اداره شـهر به بهبود حس تعلـق آنان کمک می کند .بـه گفته زارع؛ یکـی از راهبردهای مهم
مركـز پژوهشهـا و مطالعات راهبردی شـورای اسلامی شـهر کرج شناسـايي نخبه ها و پیشـگیری از هدررفت استعدادهاسـت.

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل

مدیریتشهریكرج
غرفهبرترنمایشگاههفتهپژوهششد
سید علیرضا موسوی
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری کــرج،
گفــت :در آییــن اختتامیــه پنجمیــن نمایشــگاه هفتــه
پژوهــش غرفــه مجموعــه یکپارچــه مدیریــت شــهری
كــرج بــه عنــوان غرفــه برتــر انتخــاب شــد .ســیدعلیرضا
موســوی بــا بیــان ایــن خبــر افــزود :تعــداد طــرح هــای بــا
کیفیــت بــه اجــرا در آمــده ،طراحــی خالقانــه ،پاســخگویی
مناســب بــه بازدیدکننــدگان ،انتشــار اخبــار و برگــزاری
دوره هــای آموزشــی از شــاخصهای انتخــاب غرفــه برتــر

در نوزدهمیــن نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری بــوده
اســت.
بــه گفتــه مدیــرکل ارتباطــات و امور بیــن الملل شــهرداری
کــرج ،غرفــه یکپارچــه مدیریــت شــهری (مرکــز پژوهــش
هــا و مطالعــات راهبــردی شــورای اســامی شــهر کــرج،
مجموعــه مدیریــت شــهری و دانشــگاه علمــی کاربــردی
شــهرداری کــرج) بــا  ۵۷دســتاورد عنــوان برتــر را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.

رویکرد پژوهشی ،محور برنامه های
مدیریت شهری باشد
علی اصغر کمالی زاده
شــهردار کــرج گفــت :رویکــرد پژوهشــی ســرفصل برنامــه و
فعالیــت هــای مجموعــه مدیریــت شــهری باشــد.
علــی اصغــر کمالــی زاده ضمــن تبریــک هفتــه پژوهــش
افــزود :موفقیــت و توســعه کشــور در همــه ابعــاد نیازمنــد نگاه
علمــی پژوهشــی اســت.
شــهردار کــرج بــا تاکیــد بــر ضــرورت اجــرای طرحهــای
کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلندمــدت در کالنشــهر کــرج،
ادامــه داد :کاهــش آســیب هــا و فاصلــه گرفتــن از آزمــون
و خطــا از مهمتریــن موضوعــات اســت کــه در انجــام طــرح
هــای شــهری بایــد بــه آن توجــه شــود.
وی گفــت :کاربــرد پژوهــش و مطالعــات پژوهــش محــور
ضمــن آنکــه اجــرای موفــق طــرح هــا را تضمیــن مــی کنــد،
درصــد خطاهــای اجتنــاب ناپذیــر طــرح هــای اولویــت دار را
تــا حــد قابــل قبولــی کاهــش مــی دهــد.
بــه گفتــه شــهردار کــرج؛ پژوهــش محــوری بایــد در همــه
حوزههایــی کــه رفــع مشــکل در آن نیازمنــد برنامــه ریــزی
هــای اصولــی اســت ،رعایــت شــود.کمالی زاده یــادآور شــد:
پیونــد پژوهــش و اقدامــات پژوهشــی بــا برنامههــا ،اهــداف
و اولویــت هــای اجرایــی مــی توانــد نقــش بــه ســزایی در
نهایــی کــردن طــرح هــا و کاهــش مشــکالت ایفــا کنــد.

وی بیــان کــرد :اگــر پژوهــش معیــاری بــرای ارزیابــی و
ســنجش میــزان موفقیــت هــای یــک طــرح شــهری باشــد
بــه طــور قطــع خروجــی هــای مفیــدی از حــوزه هــای
مختلــف شــهری شــاهد خواهیــم بــود.
شــهردار کــرج در بخــش دیگــری بــر ضــرورت افزایــش
ظرفیــت «مدیریــت پژوهشــی» تاکیــد کــرد و افــزود :آنچــه
بایــد بــه جــد پیگیــری شــود و بــرای فراهــم آوردن آن
تعامــل کافــی بیــن متولیــان صــورت گیــرد ،تدویــن طــرح
هــای اجرایــی مبتنــی بــر انجــام پژوهــش هــای تخصصی و
مطالعــات کاربــردی اســت.
وی گفــت :تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه مــی تــوان بــه
توســعه معقــول و منطقــی و کارآمــد زیرســاخت هــا ،ایمــان
داشــت.
کمالــی زاده ،شــکل گیــری ارتبــاط موثــر مجموعــه مدیریــت
شــهری بــا مراکــز پژوهشــی ،محققــان و پژوهشــگران را
در تقویــت و نهادینــه کــردن فرهنــگ اســتفاده از مطالعــات
پژوهــش محــور در حــوزه مدیریــت شــهری مفیــد دانســت و
بــر ایجــاد راهکارهایــی بــرای افزایــش تعامــل ایــن مجموعه
بــا پژوهشــگران ،تاکیــد کــرد.

نائب رئیس شورای اسالمی شهر کرج

هدف پژوهش ،تولید علم و ارایه راهکار های اجرایی
منصور وحیدی

نایـب رئیـس شـورای اسلامی شـهر کـرج گفـت:
هـدف اصلی پژوهش ،تولید علـم و ارایه راهکارهای
اجرایـی آن در مدیریـت شـهری و خدمـت بـه
شـهروندان شود .وحیدی در تشـریح این خبر اظهار
کـرد :پژوهش راهـی برای گسـترش مرزهای دانش
و گشـودن افـق های تـازه بـرای آیندگان اسـت.
ایـن مسـئول تصریـح کـرد :پژوهشـگر بـا نگاهـی

نقادانـه و موشـکافانه بـه اطـراف خـود مـی نگرد و
بـرای رفع مشـکل های جامعه ،بهتریـن راهکارهای
عملـی را پیشـنهاد مـی کند.
نایـب رئیـس شـورای اسلامی شـهر کـرج یـادآور
شـد :ایـن دوره در شـورا و شـهرداری رویکـرد بـر
ایـن اسـاس بـوده که از پژوهشـگران و کارشناسـان
اسـتفاده شود.
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نمایشگاه مدیریت شهری

نمایشگاه مدیریت شهری

بخشنامه مدیریت یکپارچه
نظام مطالعاتی مدیریت شهری
ابالغ شد

کمسیون ارتباطات و هنر پیگیر
مطالبات هنرمندان است

سارا دشت گرد

رحیم خستو

رئیس مرکز پژوهش ها
ومطالعاتشورا
مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شـورای اسلامی کالنشهر
کـرج بـه عنـوان بازوی علمـی  -تحقیقاتـی و با هـدف انجام
مطالعـات بـه منظـور ارایه نظـرات کارشناسـی و مشـورتی به
اعضـای کمیسـیونهای گوناگـون شـورای اسلامی شـهر و
شـهرداری ،ایجاد شـده است.
وی بـا تاکیـد بـر نقـش نظارتـی ایـن مرکـز و بـا تشـریح
بخشـنامه مدیریـت یکپارچه نظـام مطالعاتی شـهرداری کرج،
افـزود :از کلیـه معاونـت هـا و سـازمان هـا دعـوت مى شـود
ضمـن همکاری با سـازمان فـن آوری اطالعـات ،طرح های
مطالعاتی حـوزه خود را جهت بارگزاری در «سـامانه اطالعاتی
گنجـه» جهـت بهره منـدی کلیـه حوزه هـای شـهرداری در
اختیـار این سـازمان قـرار دهند.
بـه گفتـه عضـو شـورای اسلامى شـهر كـرج؛ بـا توجـه به
بخشـنامه ابالغـی و نـگاه تخصصی بـه موضـوع پژوهش ،در
جهـت کاربـردی کردن طـرح های پژوهشـی و جلوگیـری از
مـوازی کاری تلاش خواهد شـد.
دشـت گـرد ،فرآینـد داوری طـرح هـای پژوهشـی و انتخـاب
مشـاوران را بسـیار بـا اهمیـت عنـوان کـرد و افـزود :مرکـز
پژوهـش هـا و مطالعـات راهبـردی شـورای اسلامی شـهر
کـرج با هـدف برنامهریـزی ،کارشناسـی علمی در اداره شـهر
راه اندازی شـده و با نگرشـی نوین به مقوله تحقیق و توسـعه
و پژوهـش بـه عنـوان حلقه مفقـوده توسـعه که بایـد بیش از
گذشـته مـورد توجه مدیـران و متصدیان امر مدیریت شـهری
قـرار گیـرد ،تالش می کند بـا نهادینه کـردن موضوع تحقیق
و توسـعه و پژوهـش و مطالعـات راهبـردی مسـیر و چشـم
انـدازی نـو پیـش روی مدیریت شـهری و شـورای کالنشـهر
کرج فراهـم آورد.
وي بيـان كـرد :مركـز پژوهش شـوراي شـهر در نظـر دارد از
طریق تشـخیص نیازهای شـهر و انجام مطالعات کارشناسـی،
پژوهشهـای کاربـردی ،تاکیـد بـر نـوآوری و بهـره گیـری از
علـم و فنـاوری و بهبـود کارایـی مدیریت شـهری ،به توسـعه
پایـدار و متـوازن شـهر کرج کمـک کند تـا تصمیمگیریهای
مدیریت شـهری مبتنی بر پژوهش و راهکارهای علمی باشـد
بطـوری کـه آینـدهای مطلـوب را بـرای شـهر ترسـیم نموده
و کـرج بـه عنـوان یکـی از کالنشـهرهای مهـم بـه جایـگاه
شایسـته خود دسـت یابد.

رئیس کمیسیون
ارتباطات و هنر

پژوهشتحلیلهوشمندانهازپدیدههایمدیریتشهریاست

لزوم تجاری سازی ایده و طرحهای نخبگان البرزی
عزیزاله شهبازی
استاندارالبرز

رئیس کمیسیون محیط زیست

پژوهش چراغ راه توسعه است
فریده بزنی
عضو شورای اسالمی
شهر کرج
رییــس کمیســیون خدمــات شــهری و ایمنــی شــورای
اســامی شــهر کــرج در بازدیــد از غرفــه مديريــت
شــهری كــرج ،گفــت :بــرای نیــل بــه اهــداف و رســیدن
بــه توســعه بایــد از ظرفیــت نخبــگان اســتفاده شــود.
فریــده بزنــی بیرانونــد بــا بيــان اينكــه مســیر توســعه بــا
پژوهــش همــوار مــی شــود ،تصريــح كــرد :حــوزه پژوهــش
بــا بررســی چالــش هــای فــرا روی مدیریــت شــهری
و ارایــه راهکارهــای مناســب بــرای حــل مشــکالت،
نقــش مهمــی در کاهــش آســیب هــا بــه ویــژه در حــوزه
اجتماعــی و فرهنگــی دارد.فریــده بزنــی :اگــر مــی خواهیــم
كــرج توســعه يابــد بایــد ســهم ايــن كالنشــهر در حــوزه
پژوهــش را ارتقــا دهیــم.
ایــن عضــو شــورا يــادآور شــد :خوشــبختانه همــه مدیــران
شــهری بــر ایــن باورنــد کــه در موضوعــات مهــم شــهری
بایــد تحقیــق و پژوهــش اولویــت امــور باشــد.
رییــس کمیســیون خدمــات شــهری و ایمنــی شــورای
اســامی شــهر کــرج ،افزود:حــوزه هــای مختلــف شــهری
اعــم از حمــل و نقــل ،فرهنگــی ،عمرانــی ،زیســت
محیطــی و بهداشــتی ،قبــل از هــر نــوع اقــدام توســعه ای
بایــد مــورد پژوهــش قــرار گیرنــد تــا نقــاط ضعــف و قــوت
سیســتم شناســایی شــود.

نماینــده عالــی دولــت در اســتان البــرز گفــت :نخبــگان و دانشــگاهیان
بــرای تجــاری ســازی طرحهــای خــود بــه حمایــت مســئولین نیــاز دارنــد.
عزیزالــه شــهبازی در مراســم اختتامیــه نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و
فنــاوری البــرز ،اظهــار کــرد :در کنــار دانشــگاهیان و نخبــگان خواهیــم بــود
و بــرای اجرایــی شــدن ایــده هــای آنهــا تــاش میکنیــم.
وی بیــان کــرد :دانشــگاههای مــا همــواره منشــا تحــوالت بــوده انــد و
ایــن فراینــد بایــد بــه طــور مســتمر ادامــه داشــته باشــد.
شــهبازی بــا بیــان اینکــه مجموعــه اســتانداری البــرز در کنــار دانشــگاه
اســت ،خاطــر نشــان کــرد :شــوری کــه در غرفــه هــای هفتــه پژوهــش
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وجــود داشــت حکایــت از ایــن دارد کــه فرزنــدان ایــران اســامی در البــرز
دلشــان بــرای ســربلندی و افتخــار آفرینــی کشــور و اســتان مــی تپــد.
اســتاندار البــرز افــزود :دانشــگاهها در بحــث تئوریــه ســازی و اندیشــه
ورزی مشــکلی ندارنــد و مســئولین بایــد ایــن تئوریهــا را بــه طرحهــای
اجرایــی تبدیــل کننــد.
شــهبازی گفــت :در شــرایط کنونــی کــه دشــمنان بــرای مــا نقشــههای
شــوم زیــادی کشــیده انــد ،بایــد از ایدهها،خالقیــت ،نوآوریهــا حمایــت
کنیــم و در راســتای ثبــت ،تجــاری و انبــوه ســازی آنهــا گام برداریــم.

عضو شورای اسالمی شهر کرج

فقدان استراتژی مشخص در
حوزه های محیط زیست

بانکاطالعاتی
امور پژوهشی تشكيل می شود

حسین محمدی

محمد نبیونی

رئیــس کمیســیون محیــط زیســت گفــت :متاســفانه شــهرداری اعتقــادی بــه محیــط
زیســت نــدارد و اســتراتژی مشــخصی در حــوزه محیــط زیســت شــهری وجــود نــدارد.
حســین محمــدی در جریــان بازدیــد از نمایشــگاه هفتــه پژوهــش ضمــن اســتقبال از
طــرح دانــش آمــوزان و نخبــگان مختــرع خواســتار شناســایی و جــذب و اســتفاده ایــن
فرهیختــگان جهــت تعامــل و همــکاری بــا مدیریــت شــهری شــد.
وی اظهــار داشــت :تــا کنــون اقــدام موثــری در جهــت حمایــت از دانــش آموختــه گان
شــهرداری کــرج صــورت نگرفتــه اســت در حالــی کــه اگــر بــه دنبــال حفــظ محیــط
زیســت و منابــع طبیعــی هســتیم بایــد از افــرادی در ایــن حــوزه اســتفاده کنیــم کــه
آمــوزش و تحصیــات الزم را دارا باشــند.
رئیــس کمیســیون محیــط زیســت شــورای شــهر کــرج ،تاکیــد کــرد :محیــط زیســت کــرج
قربانــی تفکــرات غلــط شــهرداری شــده اســت  .بــا عــدم انجــام صحیــح وظیفــه خــود در
قبــال ایــن پدیــده مهــم و حیاتــی کــه بــا جــان و ســامت شــهر و شــهروندان ارتبــاط
مســتقیم دارد آســیب هــای جبــران ناپذیــری بــه شــهر وارد نمــوده اســت.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــه بحــث آلودگــی هــوا اشــاره داشــت و افــزود :در ســال
گذشــته شــورای شــهر کــرج مصوبــه ای  15میلیــارد ریــادی جهــت خریــد و نصــب
کاتالیســت بــر روی تاکســی هــای ســطح شــهر داشــته اســت کــه متاســفانه شــهرداری
کــرج در ایــن خصــوص هیــچ اقدامــی انجــام نــداده و توجهــی بــه آن نداشــته اســت.

رییس کمیسیون تحول و نظارت اداری

عضــو شــورای اســامی شــهر در بازديــد از غرفــه يكپارچــه مديريــت شــهری شــهرداری
كــرج در نمایشــگاه هفتــه پژوهــش ،گفــت :بــا تشــکیل ایــن بانــک طــی یــک ســال
آینــده اولویــت هــای پژوهشــی مدیریــت شــهری در بیــن پژوهشــگران و دانشــگاهیان
توزیــع مــی شــود تــا بازخوردهــای مناســبی را شــاهد باشــیم .عضــو شــوراي پژوهشــي
مركــز پژوهــش و مطالعــات راهبــردي شــوراي اســامي شــهر گــرج بــا اشــاره بــه تمرکــز
پژوهشــی ايــن مركــز ،اظهــار كــرد 700 :تــا یــک هــزار و  400هکتــار بافــت فرســوده در
ایــن کالنشــهر وجــود دارد كــه مــی طلبــد تمرکــز پژوهشــی بــر چگونگــی بازآفرینــی
بافــت فرســوده در کــرج اولویــت باشــد.
نبیونــی بــا بیــان اینکــه بازآفرینــی شــهری و رفــع مشــکالت بافــت هــای فرســوده
اولویــت اســت ،افــزود :در صورتــی کــه زلزلــه ای ماننــد ســال گذشــته رخ دهــد بافــت
هــای فرســوده مــی توانــد تبعــات انســانی ،اجتماعــی و مالــی زیــادی در بــر داشــته باشــد.
بــه گفتــه وی؛ توجــه بــه موضــوع بافــت هــای فرســوده ،طــرح جامــع مدیریــت پســماند
و حمــل و نقــل شــهری از اولویــت هــای شــورای اســامی شــهر کــرج در طــرح هــای
پژوهشــی اســت.
وی توجــه بــه موضــوع حمــل و نقــل شــهری و همگانــی را از اولویــت هــای پژوهشــی
ايــن مركــز عنــوان كــرد و گفــت :مطالعاتــی در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه کــه نشــان
مــی دهــد کــه حمــل و نقــل عمومــی را بایــد بــا توجــه بــه محدودیــت هــای شــهر کــرج
بــه زیـ ِر زمیــن منتقــل کــرد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج

رشد متوازن و توسعه پایدار
با پژوهش امكان می یابد

ضرورت آشتی مردم
با یار مهربان

محمد خلیلی اردکانی

علی سلطانی مقدم

رییــس کمیســیون تحــول و نظــارت اداری شــورای اســامی شــهر کــرج ،افــزود :بــر ایــن
اســاس مدیریــت شــهری کــرج بــا اســتقبال از ایــده هــای علمــی  -پژوهشــی و خالقانــه
بایــد بــه ســمت مدیریــت تخصصــی گام بــر دارد.
وی تصريــح كــرد :بزرگتريــن پــروژه هــای اســتانی و ملــی در كالنشــهر كــرج در حــال
انجــام اســت كــه مــی طلبــد پشــتوانه پژوهشــى ســرلوحه اقدامــات باشــد.
ايــن عضــو شــورا بيــان كــرد :بــرای دســتیابی بــه شــهر دانــش محــور ،پژوهــش و نــوآوری
بایــد در اولویــت برنامــه هــای شــهری قــرار گیــرد.

بــدون شــک در جامعـهای کــه مــردم بــا کتــاب مانــوس هســتند آســیبهای اجتماعــی و
جرایــم نیــز بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش مییایــد.
ســلطانی مقــدم در ادامــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت اصــاح نگــرش عمــوم مــردم نســبت بــه
کتــاب اظهــار کــرد :کتــاب وســیله تزئیــن کتابخانههــا نیســت و کتابــی کــه کــه خوانــده
نشــود هیــچ فرقــی بــا ورق ســفید نــدارد .ایــن مســئول توضیــح داد :بــرای ایــن کــه
بتوانیــم مــردم را بــا یــار مهربــان آشــتی دهیــم بایــد زیرســاختهای مناســبی در بخــش
کتابخوانــی ایجــاد کنیــم .وی توضیــح داد :بدیهــی اســت بــرای کتابخــوان کــردن مــردم،
کتابخانههــا بــه عنــوان پاتوقهــای فرهنگــی میتواننــد نقــش تاثیرگــذاری داشــته
باشــند.

سرپرســت معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری کــرج ،گفــت:
پژوهــش تحلیــل هوشــمندانه ای از پدیــده هــای مدیریــت شــهری اســت کــه در صــورت
عمــل بــه آن دوام بقــای فعالیتهــای شــهری را در همــه عرصههــا شــاهد خواهیــم
بــود.
احمــد ناصربخــت در بازدیــد از نمایشــگاه هفتــه پژوهــش  ،بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود:
مدیریــت شــهری متعهــد بــه پیادهســازی همــه طرحهایــی اســت کــه طــی آن شــهر و
جامعــه شــهری در مــدار توســعه قــرار مــی گیــرد ،ایــن طــرح هــا کــه بدنــه شــهر را مــی
ســازد در همــه عرصــه هــا از جملــه ترافیــک ،عمــران ،زیرســاختها ،مبلمــان شــهری و
طرحهایــی در حوزههــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت.
وی ادامــه داد :پژوهــش مســیر اجــرای طرحهــا را همــوار میکنــد و آن را بــه آبادانــی و
عمــران میرســاند ،از دیگــر کاربردهــای پژوهــش و نقــش آن در مدیریــت شــهری مــی
تــوان بــه تضمیــن توســعه پایــدار اشــاره کــرد.
ناصربخــت بــا عنــوان اینکــه شــهر پیچیدهتریــن مجموعــه ای اســت کــه در اختیــار

افــراد جامعــه اســت ،بیــان کــرد :تحــول و گســترده شــدن شــهرها نقــش بســزایی در
تغییــر تقاضاهــای شــهروندی دارد کــه بــه تبــع شــکل گیــری ایــن مهــم ،نــوع مدیریــت
نیــز متفــاوت خواهــد بــود.
سرپرســت معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری کــرج ،اضافــه
کــرد :ایــن رونــد همچنیــن موجــب افزایــش هزینههــای مدیریــت شــهری میشــود کــه
در ایــن راســتا مــی تــوان از رونــد پژوهــش در اجــرای طــرح هــا بهــره بــرد چــرا کــه بــا
انجــام آن تــا حــد قابــل مالحظـهای مــی شــود از خطاهــای ناشــی از اجــرای طرحهــا و
بــه دنبــال آن هزینه َکردهــای نامتعــارف ،پیشگیــری کــرد.
وی تاکیــد کــرد :پیــش از آنچــه گفتــه شــد ،تعییــن اولویــت هــا و ســنجش نیازهــای
شــهر و شــهروندی از مهــم تریــن کاربردهایــی اســت کــه در اختیــار پژوهــش قــرار دارد.
بــه گفتــه ناصربخــت؛ بــی شــک تعییــن اولویــت هــا مــی توانــد از اجــرای طــرح هــای
ناکارآمــد و بــی اســتفاده پیشگیــری کنــد.

نیاز شهر را به درستی
شناسایی و پژوهش کنیم

پژوهش؛زیربنایتوسعهاست

مهدی حاجی قاسمی

احد رسولی

حاجــی قاســمی در خصــوص پژوهــش اظهــار کــرد :در مدیریــت شــهری بایــد از نخبــگان
دانشــگاهی کمــک بگیریــم و بــا بــه کارگیــری علــم و عمــل مشــکالت شــهر را حــل
کنیــم و امیدواریــم مرکــز پژوهــش هــای شــورای اســامی بــا برنامــه مــدون و اســتفاده از
کارشناســان و اســاتید راهبردهــای صحیــح را بــه شــهرداری ارائــه کنــد.
وی تصریــح کــرد :برقــراری پــل ارتباطــی میــان نخبــگان و افــراد جامعــه بــه مجموعــه
مدیریــت شــهری از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد ایجــاد گــردد.

رشد هفت برابری آثار پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری
علیرضا رحیمی
وی اظهــار کــرد :آثــار علمــی و پژوهشــی دانشــگاه علمــی
کاربــردی شــهرداری کــرج آمــاده نمایــش در پنجمیــن
نمایشــگاه هفتــه پژوهــش اســتان البــرز شــد.
ایــن مســئول تصریــح کــرد :بــه جــز کتــاب و مقالــه در ســال
جــاری  48اثــر در قالــب دســتاوردهایی پژوهشــی و اختراعات
دانشــجویی و اســاتید آمــاده نمایــش شــده کــه ایــن رشــد
عــددی نشــان از پیشــرفت مباحــث پژوهشــی و کاربــردی
دارد.

رییس گروه پژوهش و توسعه شهرداری کرج

بیش از 40پایان نامه دانشجوییمورد حمایت شهرداری کرج قرار گرفت
فرهاد صوفیان
رییــس گــروه پژوهــش و توســعه شــهرداری کــرج از
حمایــت  45پایــان نامــه داشــنجویی طــی  6مــاه نخســت
ســال جــاری خبــر داد.
فرهــاد صوفیــان در خصــوص فراینــد بررســی و حمایــت
از پایــان نامــه هــای دانشــجویی ،گفــت :پایــان نامــه هــا
و قــرارداد طــرح هــای پژوهشــی و مطالعاتــی طــی مفــاد
بخشــنامه مدیریــت یکپارچــه نظــام مطالعاتــی مــورد
حمایــت قــرار مــی گیــرد.
وی افــزود :ایــن طــرح هــا شــامل  44پایــان نامــه مقطــع
فــوق لیســانس و یــک پایــان نامــه دکتــری اســت.صوفیان
عنــوان کــرد :حمایــت از پایــان نامــه هــا بــا لحاظ شــاخص
و ویژگــی هــای مــد نظــر مجموعــه مدیریــت شــهری

اکبر سلیم نژاد
عضو شورای اسالمی
شهر کرج

رئیــس کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای اســامی شــهر کــرج پژوهــش را زیــر
بنــای توســعه عنــوان کــرد و گفــت :اجــرای طــرح هــا و پــروژه هــای مختلــف مدیریــت
شــهری بــا تحقیــق و پژوهــش بــه نتیجــه مطلــوب مــی رســد.
وی اظهــار کــرد :بــا کمــک پژوهــش بایــد بــه ســمتی برویــم کــه در حــوزه معمــاری و
شهرســازی و عمرانــی نتیجــه مطلــوب اخــذ کنیــم.

رییس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری کرج

رییــس دانشــگاه علمــی کاربــردی شــهرداری کــرج از رشــد
هفــت برابــری آثــار پژوهشــی دانشــگاه علمــی کاربــردی
شــهرداری ،خبــر داد.
علیرضــا رحیمــی بــا بیان ایــن خبــر افــزود :در آســتانه برپایی
پنجمیــن نمایشــگاه هفتــه پژوهــش ،فــن آوری و فــن بــازار
اســتان البــرز ایــن دانشــگاه همچــون ســنوات گذشــته در آن
حضــور یافتــه و آثــار علمــی پژوهشــی دانشــجویان و اســاتید
در معــرض دیــد عمــوم قــرار خواهــد گرفــت.

پژوهش پیش نیاز رسیدن
به توسعه پایدار است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

اعــم از شــهرداری و شــورای اســامی شــهر انجــام مــی
شــود کــه در راس آن اولویــت بنــدی طــرح هــا بــر مبنــای
نیازهــای شــهر قــرار دارد.
وی همچنیــن در خصــوص حمایــت مالــی از پایــان نامــه
هــا ،مقــاالت و رســاله هــا گفــت :حمایــت مالــی مطابــق
مصوبــه جلســه نهــم شــورای پژوهــش مــورخ شــانزدهم
دی مــاه ســال گذشــته صــورت مــی گیــرد .صوفیــان
افــزود :طبــق ایــن مصوبــه از رســاله هــای دکتــری بــا
مبلــغ حداکثــر  10میلیــون تومــان ،پایــان نامــه هــای
کارشناســی ارشــد حداکثــر پنــج میلیــون تومــان و مقــاالت
عملــی  -پژوهشــی بــا مبلــغ یــک و نیــم میلیــون تومــان
حمایــت مــی شــود.

کمیســیون ارتباطــات و هنــر بــه جــد پیگیــر دغدغــه هــا
و مطالبــات هنرمنــدان اســت تــا از آنهــا حمایــت شــود.
رحیــم خســتو بــا حضــور در غرفــه مدیریــت شــهری
کــرج گفت:بــا پیچیــده شــدن مســائل ،نیــاز بــه پیگیــری
تخصصــی و جزئــی تــر امــور بیــش از پیــش احســاس
میشــود.
وی افــزود :در شــورای شــهر کــرج کمیســیونهای
مختلفــی فعالیــت دارنــد کــه هــر یــک امورمرتبــط بــا
حــوزه کاری خــود را دنبــال میکننــد تجربــه نشــان داده
تلفیــق چنــد حــوزه کاری در قالــب یــک کمیســیون نتیجــه
چنــدان قابــل قبولــی نــدارد.
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اثر در قالب
دستاوردهایی
پژوهشی و
اختراعات
دانشجویی و
اساتید آماده
نمایش شده که
این رشد عددی
نشان از پیشرفت
مباحث پژوهشی
و کاربردی دارد.

ریيــس كميســيون فرهنگــی شــورای اســامی شــهر كــرج
گفــت :فعالیــت هــای پژوهشــی عاملــی مهــم در توســعه
شهراســت .
اكبــر ســليم نــژاد بــا اشــاره بــه نقــش پژوهــش در دســت
یابــی بــه توســعه پايــدار شــهری ،افــزود :بــدون تردیــد
پژوهــش یکــی از نیروهــای محــرک در دســت یابــی بــه
توســعه پایــدار اســت.
وی بــا بیــان آن کــه بــرای رســیدن بــه پيشــرفت و توســعه
همــه جانبــه نیازمنــد پژوهــش هســتیم ،گفــت :قــدرت و
اســتقالل هــر شــهری بــر پایــه پژوهــش و توليــد علــم
اســتوار اســت.
عضــو شــورای اســامی شــهر كــرج یــادآور شــد :الزمــه
موفقیــت در حــوزه هــای اجتماعــی ،عمرانــی و کشــاورزی
پژوهــش محــوری اســت کــه خوشــبختانه ايــن رویکــرد
در مركــز پژوهــش هــای شــورای شــهر كــرج وجــود دارد.
بــه گفتــه ســلیم نــژاد؛ کمــک بــه تغییــر دیــدگاه و تصمیــم
گیــری اعضــای شــورای اســامی شــهر از اهداف تشــكيل
مركــز پژوهــش ها اســت.

رسالت مدیریت شهری،
برنامه های پژوهشی است

غدیر مهدوی
عضو شورای اسالمی
شهر کرج
رســالت مدیریــت شــهری اجــرای برنامــه هــای پژوهشــی،
برنامــه ریــزی و فراهــم نمــودن زمینــه اســتفاده از فناوریهــای
نویــن بــرای مدیریــت امــور شــهر باشــد.
غدیــر مهــدوی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود :پژوهــش
هایــی کــه در زمینــه هــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و  ...صــورت مــی گیــرد بایــد بــر
پایــه دانــش پژوهشــگران متخصــص حاصــل شــود کــه
از منابــع اطالعاتــی بهــره کافــی مــی برنــد و روش هــای
علمــی را بــرای ارایــه راهــکار بــرای حــل مســایل مختلــف
جامعــه بــه کار مــی گیرنــد .وی تصریــح کرد:بــرای عبــور از
شــرایط و بــرآورد پژوهــش بایــد بــه بهبــود کیفیــت زندگــی
مــردم بینجامــد و مقصــد عالــی آن پاســخگویی بــه نیازهــا و
مطالبــات بــه حــق مــردم باشــد.

هفنـــه نامــه

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

سردبیر :حامد احسانی نژاد
مدیر هنری :وهاب آرایی

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

دبیر تحریریه :مصطفی فراغت

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

عکاس :مرضیه جوانمرد ،میالد جعفری

رئیس سازمان آتش نشانی

برگزاری کارگاههای اطفا ء حریق

محمد یساولی

رئیـس سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری کـرج گفت:به همت مرکـز پژوهش
شـورای شـهر کـرج کارگاههـای تئـوری اطفـاء حریـق و اصـول ایمنـی و پیشـگیری توسـط
مدرسـان و کارشناسـان سـازمان آتـش نشـانی در غرفـه مدیریت شـهری برگزارشـد.
محمد یسـاولی با بیان این خبر اظهار کرد:مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شـورای اسلامی
بـا مشـارکت سـازمان آتش نشـانی در طول برگـزاری نمایشـگاه و در دو نوبت صبـح و عصر در
محـل غرفـه مدیریـت شـهری کارگاههای تئـوری «اطفا حریـق و اصول ایمنی و پیشـگیری»
برگـزار کـرد که با اسـتقبال گسـترده بازدید کننـدگان و دانش آموزان روبرو شـد.
ایـن مسـئول تصریـح کرد :در این کارگاهها اسـاتید و کارشناسـان آتش نشـان با آمـوزش نحوه
اسـتفاده از کپسـولها و تجهیزات آتش نشانی به شـرکت کنندگان در مورد پیشگیری و چگونگی
مواجهـه بـا خطراتی چون آتش سـوزی و زلزله و ایمنـی در آپارتمانها توضیحاتـی ارائه نمودند.
رئیـس سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری کرج افزود:کارشناسـان سـازمان آتش
نشـانی بـا معرفی طـرح دوام (داوطلب واکنش اضطـراری محالت) به ثبت نـام از عالقمندان به
شـرکت در دوره هـای رایگان آتش نشـان داوطلب پرداختند.
یسـاولی بیان کرد:توزيع رايگان كتاب آموزشـي آتش نشـانان داوطلب در غرفه مديريت شـهري
كرج در نمايشـگاه هفته پژوهش توسـط كارشناسـان سـازمان آتش نشـاني شـهرداري از دیگر
اقدامـات این سـازمان در غرفه مدیریت شـهری بود.
وی یادآور شـد:آموزش پیشـگیری و اطفا حریق و پوشـش حوادث در مدارس و مراکز دانشگاهی
یکـی از اهـداف کالن آموزشـی اسـت که سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری
کـرج در جهـت انجـام آن برنامـه ریز ی و فعالیـت می کند.
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معاون وزير كشور

فعال شدن دو رشته مرتبط با
حوزه شهری دردانشگاه علمی وکاربردی
ژیال سجادی

معـاون وزيـر كشـور و ریيـس موسسـه آمـوزش علمی كاربـردی مديريت شـهری و روسـتايی،
گفت :به زودی دو رشـته آتش نشـانی و امور آب در مقطع کارشناسـی ارشـد در دانشـگاه علمی
کاربردسـی شـهرداری کرج فعال می شـود.
بـه گفتـه رییـس آموزش علمـی کاربردی مدیریت شـهری و روسـتایی؛ تحقق اهداف موسسـه
در راسـتای اشـتغالزایی و کارآفرینـی نیازمنـد برنامـه ریـزی در امـر آمـوزش و تربیـت نیروهای
توانمنـد ،کارآمـد و ماهـر و بـر اسـاس دوره هـای آموزشـی بـه ویژه کوتـاه مدت مبتنـی بر نیاز
سـنجی محلـی و منطقه ای اسـت.وی ادامه داد :بـا توجه به ظرفیت های بالقوه ناشـی از تفاوت
هـای جغرافیایی کشـور ،شـناخت ،بهـره مندی و بالفعـل کردن این ظرفیت ها جهت شـکوفایی
اسـتعدادها ،نـوآوری و بـروز خالقیـت هـا از مواردی اسـت کـه انتظـار دارد در جهت نیـل به آن
تالش شـود.
ایـن مسـئول افزود :موسسـه آموزش عالـى علمى كاربردى مديريت شـهرى و روسـتايى وزارت
كشـور دارای ظرفيـت هـای خوبـی اسـت که بـا توجه به اين که بسـياری از رشـته هـا در حوزه
وزارت كشـور را نيز شـامل می شـود اين موسسـه می تواند دانشـجوی بيشـتری جذب كند.
سـجادی تصریح کرد :توسـعه اجتماعی و فرهنگی که فقط از طریق آموزش امکان پذیر اسـت،
زمینـه سـاز توسـعه پایدار اسـت .معـاون وزير كشـور و ریيس موسسـه آموزش علمـی كاربردی
مديريت شـهری و روسـتايی با بیان اینکه این چنین موسسـات علمی عالوه بر نقش آموزشـی
و تربیتـی خـود مـی تواننـد بـه بـروز خالقیت هـا کمک کننـد ،افـزود :بدون شـک بـا تکیه بر
توانایـی ها توسـعه بومـی و پایدار محقق می شـود.

گزارشتصویری

فرج اله ایلیات

عضو شورای اسالمی شهر کرج

طرح های عمرانی شهر پیوست
فرهنگی پژوهشی داشته باشند
عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج گفــت:
طــرح هــا و پــروژه هــای عمرانــی شــهرباید
پیوســت فرهنگــی پژوهشــی داشــته باشــند.
فــرج اهلل ایلیــات ضمــن بازدیــد از غرفــه
مدیریــت شــهری کــرج در هفتــه پژوهــش بــا
اشــاره بــه جایــگاه حــوزه فرهنگــی و پژوهشــی
افــزود :اســتفاده از ظرفیــت ســمن هــا ،تشــکل
هــای مردمــی و فرهنگیــان در حــوزه نهادینــه
کــردن مباحــث فرهنگــی بــرای مدیریــت
شــهری بســیار کمــک کننــده اســت.
وی اظهــار کــرد :پیشــرفت هــر جامعــه ای بــا
آگاهــی محقــق مــی شــود و در ایــن راســتا
در آمــوزش هــای شــهروندی مــی تــوان از
ظرفیــت دانشجویان،اســاتید بهــره گرفــت.
عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج تصریــح
کــرد:در اجــرای طــرح هــای فرهنگــی و
پژوهشــی بایــد نتیجــه اقدامــات صــورت
گرفتــه مــورد بررســی قــرار گیــرد.

آرش ارشد

سرپرست سازمان سرمایه گذاری
و مشارکت های مردمی

پژوهش يک ضرورت است
سرپرســت ســازمان ســرمایه گــذاری و
مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری كــرج،
گفــت :پژوهــش در همــه بخــش هــای
مدیریــت شــهری بــه عنــوان یــک ضــرورت
لحــاظ شــود.
آرش ارشــد در ميزگــرد ســرمايه گــذاری كــه
بــا عنــوان معرفــی قراردادهــای مشــاركت
عمومــی و خصوصــی ( )pppدر حاشــيه
نمايشــگاه هفتــه پژوهــش برگــزار شــد،
افــزود :تنهــا راه تغييــر و حرکــت بــه ســمت
توســعه پايــدار کســب توانايــی علمــی در ســايه
تحقيــق و پژوهــش اســت.
ايــن مســئول تصريــح كــرد :شــهرداری
مجموعــه ای بــزرگ بــا معاونــت هــای
تخصصــی اســت کــه بــه نســبت گســتردگی
در بخــش هــای اجرایــی ،نیازمنــد اقدامــات
مطالعاتــی در بخــش هــای مختلــف اســت.
وي بيــان كــرد :ســازمان ســرمايه گــذاری
تــاش مــی کنــد قبــل از اجــرای طــرح هــا،
در فرآینــدی پژوهشــی نقــاط ضعــف و قــوت
آن را بســنجد.
ارشــد بــر اهمیــت پژوهــش در تصمیمــات
شــهری تاکیــد کــرد و يــادآور شــد :پژوهــش
بــه کاهــش هزینــه هــا و ارتقــای کیفیــت
منجــر مــی شــود ،در واقــع هــدف بهبــود
سیســتم اســت زیــرا هــر چــه قــدر شــناخت
بیشــتر باشــد و اقتضائــات و ضــرورت هــا
شناســایی شــود ،قــدم هــای محکــم تــری در
راه توســعه برداشــته مــی شــود.

