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 ِٛضٛع: ثب تبويذ ثش ساٖ دً ٘بي ِتذاٚي

 

 ِذيش وً دثيشخبٔٗ عتبد ٍِي تٛإّٔذعبصي ٚ عبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي –ِجيذ سٚعتب 

 چارچىب وظري مىضىع 

ؽٙشٔؾيٕي ثب ِؾىالت دبد ِٛعَٛ ثٗ اِشٚصٖ يىي اص چبٌؼ ٘بي ػّذٖ ٔبپبيذاسوٕٕذٖ ؽٙشي وؾٛس، گٛٔٗ اي 

اعىبْ غيش سعّي يب دبؽيٗ ٔؾيٕي ِي ثبؽذ .ٚضؼيت ػِّٛي صٔذگي ؽٙشي دس وؾٛس٘بي سٚ ثٗ تٛعؼٗ ، اٚضبع 

ٔگشاْ وٕٕذٖ اي سا عي د٘ٗ ٘بي گزؽتٗ، ثٗ ٚجٛد آٚسدٖ اعت. ِغبئٍي چْٛ  افضايؼ ؽتبثبْ جّؼيت، سؽذ فمش، 

،آٌٛدگي ٘بي )دبؽيٗ ٔؾيٕي (ثيىبسي ، سؽذ عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّيوب٘ؼ ؽبخـ ٘بي ويفيت صٔذگي، اصديبد 

صيغت ِذيغي ٚ . . . ؽٙش٘بي ايٓ وؾٛس٘ب سا ثب ثذشاْ ٘بي ِتؼذد سٚثشٚ عبختٗ اعت. اص ِّٙتشيٓ ِغبئً گفتٗ 

ؽذٖ دس ؽٙش٘بي ايٓ وؾٛس٘ب، اعىبْ عيف گغتشدٖ اي اص جّؼيت ِٙبجش ٚ وُ دسآِذ، دس ٔٛادي آعيت پزيش ؽٙش 

وٗ صِيٕٗ ثشٚص ٔبٕ٘جبسي ٘ب ٚ ٔبپبيذاسي ؽٙشي سا تؾذيذ وشدٖ اعت. ايٓ جّؼيت ، ٘ش چٕذ دس دٛصٖ والْ  اعت

التقبد ؽٙشي ٚ دتي گبٖ ػّذتًب دسثخؼ سعّي آْ دضٛس داسٔذ ، ٌيىٓ دس ثخؼ غيش سعّي عىٛٔت ؽٙشي ثٗ 

ذ سٚص افضْٚ ايٓ ؽىً اص ٚجٛد آِذٖ ٚ  عبوٓ ٘غتٕذ ٚ اص خذِبتي ثغيبس ٔب چيض ثشخٛسداس ِي ثبؽٕذ. سؽ

عىٛٔتگب٘ٙبي ؽٙشي دس د٘ٗ ٘بي گزؽتٗ دس ايشاْ ـ  ثٛيژٖ دس ؽٙش٘بيي وٗ اص سؽذ ثشْٚ صاي التقبدي ثشخٛسداس 

 ثٛدٖ أذ ـ دبوي اص ٔبوبسآِذي اثضاس٘ب ٚ عيبعت ٘بي اػّبي ؽذٖ  ثٗ سٚاي گزؽتٗ ثشاي دً ايٓ ِؼضً ِي ثبؽذ .

ٙشي،ّ٘بٔگٛٔٗ وٗ ػٕٛاْ گشديذ، دس ٚالغ ؽىً ثي ضبثغٗ اي اص تجّغ عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي ٚ ٔبثغبِبْ ؽ

ِىبٔي گشٖٚ ٘بي وُ دسآِذ، اغٍت ِٙبجش دس ٔمبط آعيت پزيش ؽٙش اعت وٗ ثٗ فٛست وبِال خٛدسٚ ٚ فبلذ ِجٛص 

گشدٔذ. ايٓ ٔٛادي ثٗ دٌيً عشػت پيذايؼ ٚ ػذَ ٔظبست دعتگب٘ٙبي  سعّي اص ٔٙبد٘بي لبٔٛٔي ؽٙش ايجبد ِي

ايي اصاعتبٔذاسد٘بي لبثً لجٛي صيغتي ثي ثٙشٖ  ثٛدٖ ٚ ػّذتب فبلذ ٔظبَ ؽىً يبفتٗ ٚ ِغٍٛة عىٛٔتي اجش

 ٘غتٕذوٗ دس پبعخگٛيي ثٗ ٔيبص عشپٕبٖ فمشا ثٗ ٚجٛد ِي آيٕذ.

ؽشايظ ِٛجٛد ٚ دبوُ ثش ايٓ گٛٔٗ ٔٛادي دسثشٚص ٔبٕ٘جبسي ٘بي اجتّبػي ثغيبس ِغبػذ  ِي ثبؽذ . دس ثغيبسي   

ِذيشاْ ؽٙشي الذاِبت ِٛثشي  دس جٙت ثٙجٛد ايٓ ٔٛادي أجبَ ٔذادٖ ٚ ػّذتب الذاِبت خٛد سا ِؼغٛف ثٗ ِٛاسد، 

ثٙغبصي ِؼبثش ٚ استمبء ٚضؼيت وبٌجذي آٔٙب دسعشح ٘بيي ِٕفشد ٚ ِجضا ِي وٕٕذ ٚ ثٗ تٛعؼٗ پبيذاس أغبٔي وٗ اثؼبد 

ِبْ دس ثش ِي گيشد ، تٛجٗ ّٔي ؽٛد. ٘ش چٕذ دس التقبدي ٚ صيغت ِذيغي سا ثٗ فٛست ّ٘ٗ جبٔجٗ ٚ ّ٘ض -اجتّبػي

تٛفيف ٚيژگي ٘بي ايٓ ٔٛادي دس وؾٛس ، ّٔي تٛاْ ثٗ يه تؼشيف جبِغ ٚ فشاگيش سعيذ وٗ تّبِي ٚجٖٛ دبوُ ثش ايٓ 

ِٕبعك سا ثبصگٛ ّٔبيذ ،ٌيىٓ دس يه ثشداؽت وٍي ِي تٛاْ اعىبْ غيش سعّي سا ٔبؽي اص ِغىٓ عبصي ؽتبثضدٖ 

دأغت وٗ ثذْٚ ِجٛص ٚ خبسج اص ثشٔبِٗ سيضي سعّي ؽٙشدس ِذيغي ثب ويفيت پبئيٓ ٚ وّجٛد ؽذيذ  الؾبس وُ دسآِذ

خذِبت ٚ تشاوُ ثبالي جّؼيت ؽىً ِي گيشد. ايجبد ايٓ ٔٛادي دس ؽٙش٘ب سا ثبيذ جضئي اص فشايٕذ ػذَ تؼبدي ؽٙشي/ 

ٔي جّؼيت ، اص ٔٛادي فميش ٚ تٛعؼٗ ٔيبفتٗ اي ٚ دٚ گبٔگي التقبدي دس جبِؼٗ تٍمي وشد وٗ ِٕجش ثٗ تغييش ِىب ِٕغمٗ

گشدد. دس ايٓ جشيبْ أتمبي جّؼيتي، ٔٛادي ثي دفبع ٚ فبلذ  ؽٙشي ٚ سٚعتبيي ثٗ عّت ٔٛادي ثشتش ؽٙشي ِي

وٗ تٛاْ سلبثت دس ثبصاس سعّي صِيٓ ٚ ِغىٓ ؽٙشي  سا  -ٔظبست ؽٙشي، ػشفٗ اعىبْ ايٓ گشٖٚ ٘بي تبصٖ ٚاسد 

، اؽغبي ِي گشدٔذ. ّ٘بٕ٘گ ثب ايٓ ٔيبص اجتّبػي، فشفت عٍجي گشٖٚ ٘بي عٛدجٛ ٚ ؽذٖ ٚ ثٗ عشػت  -ٔذاسٔذ 

 سأت خٛاس صِيٓ  ػبًِ تؾذيذ وٕٕذٖ ِذغٛة ؽذٖ وٗ صِيٕٗ الصَ ثشاي گغتشػ آْ سا پذيذ ِي آٚسٔذ.



دسفذ جّؼيت وؾٛس٘بي جٙبْ عَٛ ٚيب دس دبي  42ايٓ ِٛضٛع  خبؿ وؾٛس ِب ٔيغت ثٗ ٔذٛي  دس دبي دبضش . 

ٛعؼٗ دس ّ٘يٓ عىٛٔت گب٘ٙب صٔذگي ِي وٕٕذ. ثشاعبط گضاسػ عبصِبْ ًٍِ عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي ت

ٔفش دس  1ٔفش  6)دبؽيٗ ٔؾيٕي (  چبٌؼ افٍي ٘ضاسٖ عَٛ  ِؼشفي ؽذٖ اعت. ثٗ عٛس وٍي  دس دٔيب  اص ٘ش 

دٌٚتٙب ثشٔبِٗ اي ثشاي ايٓ عىٛٔت گب٘ٙب ي غيشسعّي صٔذگي ِيىٕذ.وٗ . دس فٛستي وٗ ايٓ سٚٔذ اداِٗ پيذا وٕذ ٚ 

ِيٍيبسد ٔفش اص جّؼيت ؽٙش ٔؾيٓ دٔيب دس ايٕگٛٔٗ عىٛٔتگب٘ٙب صٔذگي   2،دذٚد  2030ِٛضٛع ٔذاؽتٗ ثبؽٕذ تب عبي 

خٛإ٘ذ ّٔٛد. خٛؽجختبٔٗ ِٛضٛع اعىبْ غيشسعّي دس وؾٛس ِب ثٗ ٔغجت ثٗ عبيش وؾٛس٘بي جٙبْ ٚ وؾٛس٘بي 

عغخ صيشثٕبي ِغىٓ،ثشخٛسداسي اص خذِبت آة ٚ ثشق لشاس گشفتٗ اعت. ِؾبثٗ دس ؽشايظ ثٙتشي ثخقٛؿ اص ٔظش 

ِغئٍٗ افٍي دس ايٓ ساثغٗ ايٓ اعت وٗ:جّؼيت ؽٙشي ِب ثب يه اٌگٛي ٔبِتٛاصْ تٛعؼٗ ؽٙشي ّ٘شاٖ ثٛدٖ 

؛ِذذٚديت ِٕبثغ ٚ ظشفيتٙبي دعتگبٖ ِذيشيت ؽٙشي ثشاي خذِبت سعبٔي ثٗ ايٓ جّبػبت ثبػث ٔبثشخٛسداسي ٚ وٕبس 

ؽتٗ ؽذْ ثخؼ ػّذي اص الؾبس وُ دسآِذ فميشٔؾيٓ ؽٙشي ؽذٖ اص عٛي ديگشتؾذيذ ايٓ ِغئٍٗ ثب لٛأيٓ ٚ گزا

ِمشسات ِذذٚد وٕٕذٖ دعتشعي الؾبس وُ دسآِذ ثٗ خذِبت ؽٙشي دسٚالغ ِٕجشثٗ اعىبْ خٛد أگيختٗ ثخؾي اص 

 جّؼيت ؽٙشٔؾيٓ ؽذٖ وٗ دس ٔٙبيت ِٕجشثٗ ٔبپبيذاسي ؽٙشي ؽذٖ اعت. 

 كىوتگاههاي غير رسميتعريف س

:ثبفتٙبيي ٘غتٕذ وٗ ػّذتًب ِٙبجشيٓ سٚعتبيي ٚ تٙيذعتبْ  دس تؼشيف  عىٛٔت گب٘ٙبي غيشسعّي ِي تٛاْ گفت

ؽٙشي سا دس خٛد جبي دادٖ أذ ٚ ثذْٚ ِجٛص ٚ خبسج اص ثشٔبِٗ سيضي سعّي ٚ لبٔٛٔي تٛعؼٗ ؽٙشي) عشدٙبي جبِغ ٚ 
ٛٔي ؽٙش ٘ب ثٛجٛدآِذٖ اعت. ػّذتًب فبلذ عٕذ ِبٌىيت ٘غتٕذ ٚ اص ٔظش تفقيٍي ( دس دسْٚ يب خبسج اص ِذذٚدٖ لبٔ

ٚيژگيٙبي وبٌجذي ٚ ثشخٛسداسي اص خذِبت ٚ صيش عبختٙب ي ؽٙشي ِؾبثٗ ثبفت ٘بي فشعٛدٖ ؽذيذًا دچبس وّجٛد 

اع ِذاخٍٗ ٘غتٕذ . ِذاخٍٗ دس ايٓ گٛٔٗ ثبفتٙب اص ٔٛع عبِبٔذ٘ي ٚ تٛإّٔذ عبصي خٛا٘ذ ثٛد افً ِؾتشن دس ّ٘ٗ أٛ
 ِؾبسوت ِشدِي خٛا٘ذ ثٛد

عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي ٚ ٔبثغبِبْ ؽٙشي،ّ٘بٔگٛٔٗ وٗ ػٕٛاْ گشديذ، دس ٚالغ ؽىً ثي ضبثغٗ اي اص تجّغ 

ِىبٔي گشٖٚ ٘بي وُ دسآِذ، اغٍت ِٙبجش دس ٔمبط آعيت پزيش ؽٙش اعت وٗ ثٗ فٛست وبِال خٛدسٚ ٚ فبلذ ِجٛص 

گشدٔذ. ايٓ ٔٛادي ثٗ دٌيً عشػت پيذايؼ ٚ ػذَ ٔظبست دعتگب٘ٙبي  ِي سعّي اص ٔٙبد٘بي لبٔٛٔي ؽٙش ايجبد

اجشايي اصاعتبٔذاسد٘بي لبثً لجٛي صيغتي ثي ثٙشٖ  ثٛدٖ ٚ ػّذتب فبلذ ٔظبَ ؽىً يبفتٗ ٚ ِغٍٛة عىٛٔتي 

 ٘غتٕذوٗ دس پبعخگٛيي ثٗ ٔيبص عشپٕبٖ فمشا ثٗ ٚجٛد ِي آيٕذ.

ٛس ، ّٔي تٛاْ ثٗ يه تؼشيف جبِغ ٚ فشاگيش سعيذ وٗ تّبِي ٚجٖٛ ٘ش چٕذ دس تٛفيف ٚيژگي ٘بي ايٓ ٔٛادي دس وؾ

دبوُ ثش ايٓ ِٕبعك سا ثبصگٛ ّٔبيذ ،ٌيىٓ دس يه ثشداؽت وٍي ِي تٛاْ اعىبْ غيش سعّي سا ٔبؽي اص ِغىٓ عبصي 

 ؽتبثضدٖ الؾبس وُ دسآِذ دأغت وٗ ثذْٚ ِجٛص ٚ خبسج اص ثشٔبِٗ سيضي سعّي ؽٙشدس ِذيغي ثب ويفيت پبئيٓ ٚ

وّجٛد ؽذيذ خذِبت ٚ تشاوُ ثبالي جّؼيت ؽىً ِي گيشد. ايجبد ايٓ ٔٛادي دس ؽٙش٘ب سا ثبيذ جضئي اص فشايٕذ ػذَ 

اي ٚ دٚ گبٔگي التقبدي دس جبِؼٗ تٍمي وشد وٗ ِٕجش ثٗ تغييش ِىبٔي جّؼيت ، اص ٔٛادي فميش  تؼبدي ؽٙشي/ ِٕغمٗ

گشدد. دس ايٓ جشيبْ أتمبي جّؼيتي، ٔٛادي ثي  شي ِيٚ تٛعؼٗ ٔيبفتٗ ؽٙشي ٚ سٚعتبيي ثٗ عّت ٔٛادي ثشتش ؽٙ

وٗ تٛاْ سلبثت دس ثبصاس سعّي صِيٓ ٚ ِغىٓ  -دفبع ٚ فبلذ ٔظبست ؽٙشي، ػشفٗ اعىبْ ايٓ گشٖٚ ٘بي تبصٖ ٚاسد 

ؽذٖ ٚ ثٗ عشػت ، اؽغبي ِي گشدٔذ. ّ٘بٕ٘گ ثب ايٓ ٔيبص اجتّبػي، فشفت عٍجي گشٖٚ ٘بي  -ؽٙشي  سا ٔذاسٔذ 

 ٔت خٛاس صِيٓ  ػبًِ تؾذيذ وٕٕذٖ ِذغٛة ؽذٖ وٗ صِيٕٗ الصَ ثشاي گغتشػ آْ سا پذيذ ِي آٚسٔذ.عٛدجٛ ٚ سا



دس ٚالغ عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي  ثيؾتش ثخبعش ؽٙشي ؽذْ فمش ثشٚص ِي وٕذ. فمش ُ٘ فشفٌب  ِبدي ٚ التقبدي 

ِؾبسوت الؾبس ٚ گشٚ٘ٙبي وُ  ٔيغت ثٍىٗ اثؼبد فمش ؽبًِ: ثٙذاؽت ،اؽتغبي ٚ دس آِذ،آِٛصػ، إِيت ٚ ّ٘چٕيٓ 

دسفذ جّؼيت  42دسآِذ دس ثشٔبِٗ سيضي ٔيضِي ثبؽذ. ايٓ ِٛضٛع  خبؿ وؾٛس ِب ٔيغت ثٗ ٔذٛي  دس دبي دبضش 

وؾٛس٘بي جٙبْ عَٛ ٚيب دس دبي تٛعؼٗ دس ّ٘يٓ عىٛٔت گب٘ٙب صٔذگي ِي وٕٕذ. ثشاعبط گضاسػ عبصِبْ ًٍِ 

ؼ افٍي ٘ضاسٖ عَٛ  ِؼشفي ؽذٖ اعت. ثٗ عٛس وٍي  دس دٔيب  عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي )دبؽيٗ ٔؾيٕي (  چبٌ

 ٔفش دس عىٛٔت گب٘ٙب ي غيشسعّي صٔذگي ِيىٕذ 1ٔفش  6اص ٘ش 

خٛؽجختبٔٗ ِٛضٛع اعىبْ غيشسعّي دس وؾٛس ِب ثٗ ٔغجت ثٗ عبيش وؾٛس٘بي جٙبْ ٚ وؾٛس٘بي ِؾبثٗ دس 

بت آة ٚ ثشق لشاس گشفتٗ اعت. ِغئٍٗ افٍي ؽشايظ ثٙتشي ثخقٛؿ اص ٔظش عغخ صيشثٕبي ِغىٓ،ثشخٛسداسي اص خذِ

دس ايٓ ساثغٗ ايٓ اعت وٗ:جّؼيت ؽٙشي ِب ثب يه اٌگٛي ٔبِتٛاصْ تٛعؼٗ ؽٙشي ّ٘شاٖ ثٛدٖ ؛ِذذٚديت ِٕبثغ ٚ 

ظشفيتٙبي دعتگبٖ ِذيشيت ؽٙشي ثشاي خذِبت سعبٔي ثٗ ايٓ اجتّبػبت ثبػث ٔبثشخٛسداسي ٚ وٕبس گزاؽتٗ ؽذْ 

آِذ فميشٔؾيٓ ؽٙشي ؽذٖ اص عٛي ديگشتؾذيذ ايٓ ِغئٍٗ ثب لٛأيٓ ٚ ِمشسات ِذذٚد ثخؼ ػّذي اص الؾبس وُ دس

وٕٕذٖ دعتشعي الؾبس وُ دسآِذ ثٗ خذِبت ؽٙشي دسٚالغ ِٕجشثٗ اعىبْ خٛد أگيختٗ ثخؾي اص جّؼيت 

ؽٙشٔؾيٓ ؽذٖ وٗ دس ٔٙبيت ِٕجشثٗ ٔبپبيذاسي ؽٙشي ؽذٖ اعت. يىي اص ثضسگبْ ايٓ ِٛضٛع تِٛبط فشيذِبْ 

ايذ، ِذٍٗ ثذ ثٗ ديذاس ؽّب خٛا٘ذ آِذ.ّ٘چٕيٓ آلبي ساثشت ِىٕبِبسا ٕٛاْ ِيىٕذ : اگش ثٗ ديذاس ِذٍٗ ثذي ٔشفتٗػ

سئيظ اعجك ثبٔه جٙبٔي گفتٗ اعت:اگش ؽٙش٘ب ثب فمش ثشخٛسد عبصٔذٖ تشي سا ؽشٚع ٔىٕٕذ،ِّىٓ اعت فمش ثشخٛسد 

 ٗ ِذيشيت ؽٙشي دس تٛجٗ ثٗ ايٓ ِغئٍٗ اعت.ٚيشأگشي سا ثب ؽٙش٘ب ؽشٚع وٕٕذ.ٚ ايٓ دس ٚالغ تبويذي ث

 ٚيژگي ٘بي عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي

ِغىٓ عبصي ؽتبة صدٖ خبسج اص ثشٔبِٗ سيضي سعّي ؽٙش عبصي؛ پيٛعتگي ػٍّىشدي ثب ؽٙش افٍي ٚ گغغت  

افيبي وبٌجذي اص ؽٙش ثٗ ٔذٛي وٗ ايٓ ٘ب اغٍت دس ؽٙش اؽتغبي داسٔذ سفت ٚ آِذ ِي وٕٕذ ٌٚي اص ٌذبػ ِىبْ جؼش

ِىبٔٙبي ثذ عيّبيي سا ثٗ خٛد اختقبؿ دادٖ أذ ٚ دس أضٚاي اجتّبػي ثغش ِي ثشٔذ.وّجٛد ؽذيذ خذِبت ؽٙشي ؛ 

ّ٘چٕيٓ تجّغ افشاد وُ دسآِذ  -وٗ تمذَ ايٓ ُ٘ ثيؾتش دس ؽٙش٘بي ثضسگ ٚ والْ ؽٙش ٘ب اعت -تشاوُ صيبد جّؼيت

ٓ عبوٕيٓ عىٛٔت گبٖ ٘ب ُ٘ ٔٛػي اٌگٛي عبخت ٚ تأِيٓ دس ِذيظ ٘بي ثب ويفيت پبييٓ صٔذگي وٗ وبسوشد افٍي اي

ِغىٓ ِتٕبعت ثب تٛاْ ِبٌي الؾبس وُ دسآِذاعت. ِخبعشات ٚ آعيت ٘بي اجتّبػي صيغت ِذيغي عجيؼي اص 

ٚيژگيٙبي وٍي ايٓ عىٛٔتگب٘ٙبعت. ِؾىً وٕٛٔي ايٓ عىٛٔتگب٘ٙب عيّبي ؽٙشي ٔبصيجب ؛ عبوٕيٓ دس ٚالغ ٔبداس 

ِغتؼذ ٔبثٕٙجبسي ٘بي اجتّبػي ٚ ٔب آساِي اعت. تجبسة جٙبٔي دبوي اعت وٗ ايٓ پذيذٖ  ثب ِؾبغً ٔبِغّئٓ ٚ

 يه پذيذٖ ي سٚ ثٗ صٚاي خٛد ثٗ خٛد ٔيغت ثٍىٗ ِبٔذگبس ٚ سٚثٗ گغتشػ اعت. 

 داليً ؽىً گيشي عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي دس ايشاْ:



 انف(عهم ساختاري:

 وّجٛد ػشضٗ ٔغجت ثٗ تمبضب ثش اثش سؽذ جّؼيت ٚ ِٙبجشت          •

 فمذاْ تٛاْ تٍّه ِغىٓ دس ثخؼ ٚعيؼي اص ِقشف وٕٕذگبْ          •

 ٚصْ ثبالي ٘ضيٕٗ ٘بي ِغىٓ دس وً ٘ضيٕٗ ٘بي خبٔٛاس ثخقٛؿ د٘ه ٘بي پبييٓ دسآِذي            •

 عيبعتٙبي اتخبر ؽذٖ دس خقٛؿ ِذيشيت صِيٓ ٚ ِغىٓ        ·

 ػذَ تؼبدي ٘بي التقبدي ٚ گغتشػ فمش ؽٙشي ٚ پذيذٖ ِٙبجشت           •

 جٕگ تذّيٍي          •

  تذٛالت ٔبخٛؽبيٕذ عجيؼي ٚ الٍيّي ) خؾىغبٌي ٚ صٌضٌٗ (          •

 ة ( ػًٍ غيش عبختبسي : 

ػذَ تٛجٗ ثٗ عشِبيٗ گزاسي ِغىٓ اسصاْ ليّت دس ِذٍٗ ٘بي فميش ٔؾيٓ ِتٕبعت ثب تٛاْ ٚ اعتغبػت ِبٌي ايٓ  -
 افشاد 

ػذَ فشٕ٘گغبصي دسجبِؼٗ ؽٙشي جٙت فشاُ٘ وشدْ ِٛججبت جزة ٚادغبَ ايٓ گشٚ٘ٙب ٚالؾبسثٗ تذسيج دس ثبفت  -

 ٘بي ِتؼبسف ؽٙشي 

  -ٔگش دسِذيشيت ٚ ٔظبَ ثشٔبِٗ سيضي ؽٙشي  ٔجٛدسٚيىشد ، ثشٔبِٗ ٘ب ٚعيبعتٙبي جبِغ

ػذَ ثشٔبِٗ سيضي اجتّبػي ّ٘شاٖ ثب ثشٔبِٗ سيضي ٘بي فيضيىي ) وبٌجذي (ٚالتقبدي ٚ فمذاْ تٛجٗ ثٗ اثؼبد اجتّبػي  -
 ؽٙشعبصي ٚ تٛعؼٗ ؽٙشي 

ت ٚالصَ ػذَ تٛعؼٗ ِٕبعت ٔظبَ آِٛصػ فٕي ٚدشفٗ اي دس ِٕبعك ؽٙشي ٚ سٚعتبيي ٚ فمذاْ ِىبٔٙبي ِٕبع -

 ثشاي آِٛصػ ٘بي وبسٚ دشفٗ دس ِٕبعك غيشسعّي ٚ فميش ٔؾيٓ ؽٙش٘ب

فمذاْ ثشٔبِٗ ٘بي تٛعؼٗ اجتّبػي ، فشٕ٘گي ٚ آِبدٖ عبصي ٚتٛإّٔذ عبصي فشدي ٚاجتّبػي دس ِٕبعك  -
 غيشسعّي ثشاي خٛد اتىبيي التقبدي ٚ اجتّبػي دس صٔذگي جذيذ ؽٙشي 

ض ٚ تؾىً ٘بي خٛد جٛػ ِشدِي دس ِٕبعك ِذشَٚ ؽٙشي ٚ ػذَ دّبيت ٔجٛد عيبعت ٚثغتش ِٕبعت ثشاي تجٙي -

عبصِبْ ٘ب ِٚذيشيت ؽٙشي اص ؽىً گيشي أجّٓ ٘ب ، تؾىً ٘ب ٚ ٔٙبد٘بي اجتّبػي ٚ ػّشأي غيشدٌٚتي ثٗ جٙت 
 ػشضٗ دذالً ٔيبص٘بي صٔذگي دسايٓ جٛاِغ غيشسعّي 

غيشسعّي ثٗ ايٓ ٔتيجٗ ِي سعيُ وٗ پذيذٖ .ثب تٛجٗ ثٗ روش داليً ؽىً گيشي ٚ گغتشػ عىٛٔتگب٘ٙبي 

عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي دس ايشاْ فشفًب ِغبٌٗ اي فيضيىي ٚ وبٌجذي ٔجٛدٖ ، ثٍىٗ ثيؾتشِتبثش اص ِغبئً عبختبسي 
اعت وٗ دساثش ٔبثشاثشيٙبي التقبدي ، اجتّبػي ٚ فشٕ٘گي ٚ ّ٘چٕيٓ ػذَ تؼبدٌٙبي ِٕغمٗ اي ٚ ٍِي ِي ثبؽذ وٗ 

ؼبدٌي سا عجت عبص گشديذٖ ٚ اِشٚصٖ ثٗ ػٕٛاْ يه ٚالؼيت سٚٔذ ؽٙشٔؾيٕي دسايشاْ ِغشح ِي عبختبس فضبيي ٔبِت

 ثبؽذ .



به طىر مشخص در فضاي رسمي شهر كه تحت هذايت و كىترل بروامه ريسي و مذيريت شهري 

است ضىابطي هم چىن مىارد ريم ، اقشار كم درآمذ را از پىشش بازارهاي رسمي زميه و 

 ازد : مسكه خارج مي س

ضٛاثظ تفىيه ثٕب ثش اعتبٔذاسد٘بي عشادي ِتؼبسف ِٛجت ػشضٗ لغؼبت ثضسگ صِيٓ ِي ؽٛد.ِتأعفبٔٗ           •

ِتش  130ٕ٘ٛص ُ٘ عشح ٘بي جبِغ ٚعشح ٘بي تفضيٍي ضٛاثظ تفىيه سا دس ِتشاژ ثبال پيؾٕٙبد ِي دٕ٘ذ )

صِيٓ سا ثب چٕيٓ ضٛاثغي ٔذاسٔذ ٚ  ِتش( دس فٛستي الؾبس وُ دسآِذتٛاْ دس اختيبس داؽتٓ ٚ تٍّه 150ٚ

ّٔي تٛإٔذ ّ٘چيٓ ضٛاثغي سا سػبيت وٕٕذ. دس دبي دبضش ِتٛعظ ِتشاژدس عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي ثيٓ 

ِتش اعت .ٌزا دس عشدٙبي تٛعؼٗ ؽٙشي تٛجٗ اي ثٗ ِيضاْ  100ِتش اعت.يؼٕي وّتش اص  80تب  75

 اعتغبػت گشٖٚ ٘بي فميش دس ايٓ ساثغٗ ّٔيؾٛد.

ضٛاثظ عبخت ٚ عبص ، آْ چٕبْ اعت وٗ پيؼ اص ؽشٚع وبس ٘ضيٕٗ صيبدي ثشاي اِضبء گشفتٓ اص ِٕٙذعبْ            •

ٚ ػٛاسك ؽٙشداسي ثبيذ پشداخت ٚ ٔيض ثشاي فذٚس ثشگ پبيبْ وبس ، خٛا٘بْ عبختّبْ يىجبسٖ تىّيً ؽذٖ 

دس ٚالغ فذٚس ِجٛص  ايٓ ِٛضٛع ثيؾتش دس استجبط ثب ؽٙشداسي ٘ب ِغشح ِي ؽٛد ؽٙشداسي ٘ب اعت .

عبخت ٚپبيبْ وبس سا ثٗ ِغىٓ تّبَ ؽذٖ ِي دٕ٘ذ دسفٛستي وٗ الؾبس وُ دس آِذ اثتذا يه لغؼٗ صِيٓ 

ِتٕبعت ثب تٛاْ خٛد سا سا اختيبس ِي وٕٕذ اٚي يه اتبق ِي عبصٔذ؛ عبي ديگش يه اتبق ديگش ٚ ثتذسيج 

ثظ ٚ لٛأيٓ ؽٙشداسي ِتٕبعت ِغىٓ ؽبْ عي چٕذ عبي تىّيً ِي ؽٛدٚ ايٓ ؽيٖٛ عبخت ثب ضٛا

 ٔيغت.

( دس عشح ٘بي تٛعؼٗ ؽٙشي ثشاي ٔيبص ِغىٓ وُ دسآِذ ٘ب؛ ضٛاثظ دٛصٖ   zoningضٛاثظ دٛصٖ ثٕذي )           •

ثٕذي دس عشح ٘بي تٛعؼٗ ؽٙشي ثٗ ٔذٛي اعت وٗ ٘يچ فضبي ثشٔبِٗ سيضي ؽذٖ دس فضبي  سعّي 

 ٕذ.ؽٙشي ثشاي عىٛٔت ايٓ گشٚ٘ٙب پيؼ ثيٕي ّٔي وٕ

ضٛاثظ ٚاَ ٚ اػتجبس ِغىٓ وٗ ثش پبيٗ ادشاص اص ِبٌىيت ٚ داؽتٓ عٕذ سعّي وٗ ثش پبيٗ ادشاص ِبٌىيت ٚ          •
داؽتٓ عٕذ سعّي اعت . ٘ش چٕذ تقشف ػذٚأي دس ايشاْ ثخقٛؿ پظ اص أمالة اعالِي ثٗ ٔذست 

ِؼّٛي ثشاي ثشخٛسداسي اص  ديذٖ ِي ؽٛد ، اِب ٚجٛد لٛي ٔبِٗ ، پتٗ ٚ عبيش لشاسداد٘بي غيشسعّي ٚ
تغٙيالت ٔظبَ ثبٔىي وبفي ٔيغت ّ٘چٕيٓ خبٔٛاس وُ دسآِذ ثبيذ ثٗ تٛاْ خٛد دس پشداخت ِب٘بٔٗ الغبط 

اعّيٕبْ داؽتٗ ثبؽذ وٗ ايٓ ٔيض ثب التقبد ٌشصاْ ٚ ِؾبغً ٔبِغّئٓ ايٓ خبٔٛاس٘ب لبثً پيؼ ثيٕي ٔيغت . 

اثظ ٚ اٌجتٗ ثب ثٙشٖ ثغيبس ثبال ( ثشاي تبِيٓ ِبٌي عبوٕبْ اص ايٕشٚ ِٕبثغ غيشسعّي ٚ ِذٍي ) ثذْٚ ايٓ ضٛ
 اعىبْ غيشسعّي ِٛسد اعتفبدٖ لشاس ِي گيشٔذ . 

  

 :ساٖ دً ٘بي ِتذاٚي دس وؾٛس ٔغجت ثٗ ِٛضٛع اعىبْ غيش سعّي



د٘ٗ گزؽتٗ ٚجٛد داؽتٗ  4ثٗ عٛس وٍي ساٖ دً ٘بي ِتذاٌٚي دس وؾٛس ٔغجت ثٗ ِٛضٛع اعىبْ غيش سعّي عي 

گيشي ايٓ پذيذٖ ي ؽٙشي ِي ثبؽذػّذٖ تشيٓ ايٓ ساٖ دً ٘ب ػجبستٕذ اص: ٔبديذٖ  وٗ ٔمغٗ ػغف ؽىً 1340اص عبي 

ٓ ٚ اِيذ ثٗ أجبَ الذاِبت عبختبسي والْ گشفتٓ اعىبْ غيشسعّي دس ثذٚ ؽىً گيشي،  دس  ِشدٍٗ ثؼذ ٔبديذٖ گشفت

ِبٕٔذ عشح ٘بي آِبيؼ عشصِيٓ ٚ دً ِغبٌٗ اص عشيك ايجبد تؼبدي ٘بي ِٕغمٗ اي،ٚاسد وشدْ ايٓ عىٛٔت گبٖ ٘ب دس 

ِذذٚدٖ ؽٙشٚ افضايؼ خظ ِذذٚدٖ ؽٙش٘ب دس فٛستي وٗ ثشسعي ٘بي أجبَ ؽذٖ دبوي اص آٔغت وٗ ِؾىً 

دسفذ ايٓ عىٛٔت گب٘ٙب دس ِذذٚدٖ ؽٙشي وؾٛس  80ش ٔيغت ثٗ ٔذٛي وٗ دذٚدايٕگٛٔٗ عىٛٔتگب٘ٙب ِذذٚدٖ ؽٙ

ٚالغ  ؽذٖ أذ، الذاِبت ِٛسدي ثٕب ثٗ دٌغٛصي ٚ تٙذيذ ٚ فؾبس ٚ ثؼجبستي ٔگبٖ فذلٗ اي ٔغجت ثٗ ايٓ عبوٕيٓ دس 

دس ِذٍٗ خبن  73 لبٌت اسائٗ خذِبت ِذذٚد اص لجيً آة ٚ ثشق ٚ ٔگبٖ ثٌٛذصٚسي ٚ پبن وشدْ فٛست ِغبٌٗ وٗ دس عبي

عفيذ تٙشاْ أجبَ پزيشفت ٚ ٔٗ تٕٙب ِؾىٍي دً ٔؾذ ثٍىٗ تجؼبت ِٕفي آْ ثبػث پشاوٕؼ ايٓ ِغبٌٗ دسِجّٛػٗ 

ؽٙشي تٙشاْ ؽذ. ٌزا ٘يچىذاَ اص ايٓ ساٖ دً ٘ب ٔگبٖ جبِؼي ٔغجت ثٗ ايٓ عىٛٔتگب٘ٙب ٚ سفغ ايٓ ِؼضً ؽٙشي 

ضش سٚيىشد ٚ ساٖ دً افٍي ٔغجت ثٗ دً ايٕگٛٔٗ عىٛٔتگب٘ٙب وٗ ٔگشديذ ٚتجؼبت ِٕفي سا ٔيض دس ثشداؽت.دس دبي دب

اِشٚصٖ دس دٔيب تجشثٗ ؽذٖ ، ٔگبٖ تٛإّٔذ ٚ عبِبٔذ٘ي ايٓ عىٛٔتگب٘ٙب ِي ثبؽذ وٗ خٛؽجختبٔٗ دس وؾٛس ٔيض اص 

ثب  ّ٘ىبسي ِؾتشن دٌٚت جّٙٛسي اعالِي ايشاْ ٚ ثبٔه جٙبٔي  دس پٕج ؽٙش صا٘ذاْ ،ثٕذسػجبط  1381عبي 

بٔؾبٖ ،عٕٕذج ٚ تجشيض ثقٛست پبيٍٛت دس دبي أجبَ ٚ تجبسة اسصؽّٕذي دس استجبط ثب ؽيٖٛ ِذاخٍٗ دس ايٓ ،وشِ

عىٛٔتگب٘ٙب سا عجت گشديذٖ ٚ لبثً تؼّيُ ثٗ عبيش ؽٙش٘بي وؾٛس ِي ثبؽذ. ٚيژگي ٘بي ايٓ ٔگبٖ ّ٘بٔگٛٔٗ وٗ دس 

عشِبيٗ ٘بي اجتّبػي ِٛجٛد دس ايٓ گٛٔٗ  ِجذث سٚيىشد٘بي جٙبٔي ٔيض ػٕٛاْ گشديذ،  اعتفبدٖ اص ظشفيت ٘ب،

عىٛٔتگب٘ٙب، يبد گيشي جّؼي ٚ ظشفيت عبصي ٚ ٔٙبد عبصي ِشدِي،آِٛصػ ٘بي ؽٙشٚٔذي،ِٙبست آِٛصي ،تمٛيت 

ثٕيٗ التقبدي خبٔٛاس٘ب تبويذ ثش ٔمؼ ٚ ِؾبسوت عبوٕيٓ دس ثٙجٛد ٚ ثٙىشد ؽشايظ صٔذگي ّ٘شاٖ ثب تٛجٗ ثٗ ٔظشات 

ذي  ٔيبص٘بي عبوٕيٓ ِي ثبؽذ. پزيشػ ِٛضٛع تٛعظ ِذيشيت ؽٙشي ؽشط ِمذَ ٚ ِغٍُ  ،خٛاعتٗ ٘ب ٚاٌٚٛيت ثٕ

ايٓ سٚيىشد ِي ثبؽذ. دس ايٓ سٚيىشد ٔمؼ ثخؼ دٌٚتي فشفب ٔمؾي تغٙيً وٕٕذٖ ٚ ّ٘بٕ٘گ وٕٕذٖ ٚ ٔٗ فشفب تبِيٓ 

وٗ تٛعظ ِٕبثغ دٌٚتي  ، ثب ايجبد أگيضٖ ٘بييثب تٛجٗ ثٗ تّٙيذات لبٔٛٔي ٚ ٔمؼ دٌٚتثؼجبستي وٕٕذٖ ِي ثبؽذ. 

ٚ عشِبيٗ ٘بي  ،ظشفيتٙبي ثبٌمٖٛ)ِٛجٛد(اِىبْ پزيش ِي ثبؽذ اص يه عٛ ٚ اعتفبدٖ اص ِٕبثغ دسٚٔي ايٓ اجتّبػبت 

اجتّبػي اص عٛيي ديگش ِي تٛاْ ثشٔبِٗ اي جبِغ ٚيىپبسچٗ ِذيشيت ؽٙشي جٙت تٛإّٔذعبصي ٚ عبِبٔذ٘ي ايٓ 

 ِذذٚدٖ ٘ب تذٚيٓ ٚ اجشايي ّٔٛد.

 ا٘ذاف عتبد ٍِي تٛإّٔذعبصي ٚ عبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي: ٔمؼ ٚ

ثٗ ِٕظٛس عيبعتگزاسي والْ دس اِش عبِبٔذ٘ي ٚ تٛإّٔذ عبصي عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي ثٗ پيؾٕٙبد ِؾتشن 

ٚصاست ِغىٓ ٚ ؽٙشعبصي ٚ ٚصاست وؾٛس  عٕذي تذت ػٕٛاْ عٕذ ٍِي تٛإّٔذعبصي ٚ عبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي 



ٛعظ ٘يبت ِذتشَ دٌٚت تقٛيت گشديذ .ايٓ عٕذ ثيبٔگش افٛي ٚ سا٘جشد٘بي اعبعي ِذاخٍٗ ٘ذايت غيشسعّي ت

ؽذٖ دس تٛإّٔذ عبصي ٚعبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي وؾٛس اعت . ثذٔجبي تقٛيت ايٓ عٕذ عتبدي تذت 
ؾىيً ايٓ عتبد ػٕٛاْ عتبد ٍِي تٛإّٔذ عبصي ٚ عبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي دس وؾٛس ؽىً گشفت وٗ ت

ٔخغتيٓ ٔگبٖ جذي ٚ فشاگيشثٗ ِٛضٛع عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي دس وؾٛس اعت وٗ ٔٛيذ ثخؼ ػضَ ٍِي دس 
عبِبٔذ٘ي ايٓ عىٛٔتگب٘ٙب  ٚگبِي اعبعي دس تذمك ا٘ذاف ػذاٌت اجتّبػي اعت .  سيبعت ايٓ عتبد ثشػٙذٖ 

ِذتشَ ؽشوت ِبدس تخققي  ػّشاْ ٚ ثٙغبصي ٚصيش ِذتشَ ِغىٓ ٚ ؽٙشعبصي  ٚ دثيشي آْ ٔيض ثش ػٙذٖ ِذيش ػبًِ 

ؽٙشي ايشاْ ِي ثبؽذ . ثٗ تجغ ايٓ عتبد دس عغخ ِذٍي ) اعتبٔي(  ٔيض عتبدي تذت ػٕٛاْ عتبد اعتبٔي 
دعتگبٖ ِذيشيت ؽٙشي تؾىيً گشديذٖ اعت   17عبِبٔذ٘ي ٚ تٛإّٔذ عبصي عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي ثب ػضٛيت 

ْ ثٗ ػٙذٖ اعتبٔذاساْ ِذتشَ ٚ دثيشي آْ ثش ػٙذٖ سٚعبي عبصِبٔٙبي وٗ دس ايٓ خقٛؿ ٔيضسيبعت عتبد اعتب
ِغىٓ ٚ ؽٙشعبصي اعتبٔٙب ِي ثبؽذ ٚ ؽٙشداسي ٘ب ٔيض ثٗ ػٕٛاْ دثيشخبٔٗ ّ٘بٕ٘گي اِٛس اجشايي  ػٙذٖ داس 

ٚظبيف عتبد٘بي اعتبٔي وٗ سيبعت آْ ثش ػٙذ ٖ  فشِبٔذاساْ ِذتشَ اعت ، ِي ثبؽٕذ  وٗ خٛؽجختبٔٗ دس لبٌت 
 قٛثبت عتبد٘بي ِزوٛس الذاِبت ثيٓ ثخؾي اسصؽّٕذي فٛست پزيشفتٗ اعت .ِ

دس ّ٘يٓ ساعتب ثٗ ِٕظٛس تمٛيت ِقٛثبت عٕذ ٍِي تٛإّٔذ عبصي ٚعبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي ِقٛثٗ 

ِؾتشن ؽٛساي ػبٌي ؽٙشعبصي ٚ ِؼّبسي وؾٛس ٚ عتبد ٍِي تٛإّٔذ عبصي ٚعبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي 

ثٗ تقٛيت سعيذٖ وٗ دس دبي دبضش آئيٓ ٔبِٗ ٘بي اجشايي ِقٛثٗ ِزوٛس تٙيٗ ٚ يب دس    26/2/86سيخ غيشسعّي دس تب
دعت تٙيٗ ِي ثبؽذ .الصَ ثٗ روش اعت وٗ دس دبي دبضش وؾٛسِبْ ؽؾّيٓ وؾٛس جٙبْ ، اٌٚيٓ وؾٛس خبٚس ِيبٔٗ 

ٕگٛٔٗ عىٛٔتگب٘ٙب ِي ثبؽذ. اي ٚعِٛيٓ وؾٛس آعيبيي اعت وٗ داساي عٕذٍِي ثٗ ِٕظٛس سعيذگي ثٗ ٚضؼيت اي
دثيشخبٔٗ عتبد ٍِي تٛإّٔذ عبصي ٚعبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي غيشسعّي دس دبي دبضش دسدبي ؽىً دادْ فؼبٌيت 

٘بي تٛإّٔذ عبصي ٚ عبِبٔذ٘ي ايٕگٛٔٗ عىٛٔتگب٘ٙب ثب ِذيشيتي يىپبسچٗ دس عغخ وؾٛس ِي ثبؽذ . ٔمؼ 
اجشايي ٚ ثغيج ٔيشٚي ػٍّي ٚ تٛاْ اجشايي وؾٛس دس جٙت  دثيشخبٔٗ دس ايٓ خقٛؿ ّ٘بٕ٘گ ّٔٛدْ فؼبٌيتٙبي

عبٌٗ وؾٛس ٚ...جٙت ٔيً ثٗ تٛعؼٗ پبيذاس ؽٙشي  20تذمك ا٘ذاف عٕذ ٍِي تٛإّٔذ عبصي ، عٕذ چؾُ أذاص 

وؾٛس ِي ثبؽذ . ثٕبثشايٓ تٛجٗ ثٗ افً تمبضب ِذٛسي ، ِؾبسوت ٚ ّ٘ىبسي ثيٓ ثخؾي دس فؼبٌيتٙبي تٛإّٔذعبصي 
اف ِشتجظ ِغتٍضَ فشف ٚلت ، تبِيٓ ِٕبثغ ِبٌي اص عٛي ٔٙبد٘بي ِغئٛي ٚ ّ٘غٛيي ٚ ّ٘ىبسي ٚ تذمك ا٘ذ

 ِذيشيت ِذٍي ٚ تضّيٓ ِؾبسوت ِشدَ دس استمبء ِذيظ صٔذگيؾبْ ِي ثبؽذ .

  

 ػّذٖ تشيٓ دعتبٚسد٘بي ٍِي 

سعّي ثٗ  تب وْٕٛ ػّذٖ تشيٓ دعتبٚسد٘بي ٍِي دس صِيٕٗ تٛإّٔذعبصي ٚ عبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي غيش

 لشاس صيش اعت:

Ø     دغبط عبصي دس ِذيشيت ؽٙشي 

Ø      تذٚيٓ  سٚيىشد عبِبٔذ٘ي ٚ تٛإّٔذعبصي عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي ثب ديذ گبٖ ؽٙشٔگش 

Ø      تقٛيت عٕذ ٍِي تٛإّٔذعبصي ٚ عبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي 

Ø      ٚ عبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي تؾىيً عتبد ٍِي  ٚ عتبد٘بي اعتبٔي تٛإّٔذ عبصي 

Ø     تٙيٗ عشح جبِغ ِغىٓ ثب ٘ذف پبعخگٛيي ثٗ ٔيبص ِغىٓ الؾبس وُ دسآِذ 

Ø         تذٚيٓ ٚ تقٛيت ِقٛثٗ ِؾتشن ؽٛساي ػبٌي ؽٙشعبصي ٚ ِؼّبسي ٚ عتبد ٍِي تٛإّٔذعبصي

 عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي



Ø     عبِبٔذ٘ي ٚ تٛإّٔذعبصي عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي  ّ٘ىبسي ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي ثب ثبٔه جٙبٔي دس خقٛؿ

 ؽٙش وؾٛس 5دس 

Ø      .اخز سديف اجشايي جٙت اجشاي عشح ٘بي تٛإّٔذعبصي 

 ِؾىالت  فشا سٚ : 

Ø      ػذَ تذٚيٓ ثشٔبِٗ اي جبِغ ٚ فشاگيش دس صِيٕۀ عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي دس وؾٛس 

Ø       ثشاي پؾتيجبٔي ِبٌي اص ثشٔبِٗ ٘بي تٛإّٔذعبصي ػذَ عبصِبٔذ٘ي ٚ عشادي ٔظبَ وبسآِذ ِبٌي 

ثالاعتفبدٖ گزاؽتٓ ثغيبسي اص ظشفيت ٘بي أغبٔي ٚ ِبٌي دٌٚتي، ػِّٛي ٚ خقٛفي دس وؾٛس دس    

 ٘بي عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي  استجبط ثب اجشاي پشٚژٖ

Ø       يت ِغئٌٛيٓ ريٕفغ ػذَ ٚجٛد ِذيشيت يىپبسچٗ ؽٙشي ٚ ثخؾي ػًّ ّٔٛدْ دعتگب٘ٙب ٚػذَ دظ ِبٌى

 ٔغجت ثٗ عشح  ٘بي

Ø       ضؼف ّ٘ىبسي دعتگب٘ٙبي ِذٍي ٚ ٍِي ػذَ ٚجٛد ظشفيت الصَ دس دعتگب٘ٙبي ِذٍي 

 ٚ تغييشعشيغ ِذيشاْ ِذٍي  

Ø        ٔجٛد عبختبس تؾىيالتي ِٕبعت ) پشعًٕ تخققي ( دس عغخ ِذٍي 

Ø        ػذَ ٚجٛد ظشفيت فٕي الصَ دس ِؾبٚساْ داخٍي دس خقٛؿ ايٕگٛٔٗ پشٚژٖ ٘ب ِٚذذٚديتٙبي لبٔٛٔي جٙت

 اعتفبدٖ اص ِؾبٚسيٓ ثيٓ اٌٍٍّي 

Ø       ثخؾي ػًّ وشدْ دعتگب٘ٙبي ِذيشيت ؽٙشي ٚ ػذَ ّ٘ىبسي ثيٓ ثخؾي 

Ø     ٛعؼٗاٌٚٛيت خبؿ ٔذادْ ثٗ ِٛضٛع عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي دس ثشٔبِٗ ٘بي ت 

Ø     اٌٚٛيت خبؿ ٔذادْ ثٗ ِٛضٛع دس ثشٔبِٗ دعتگب٘ٙبدس عغخ ِذٍي 

 اِىبٔبت ٚفشفتٙبي پيؼ سٚ:

q     اص عبي  ٚصاستخبٔٗ ، ِؼبٚٔيٓ ٚ ِؾبٚسيٓ سيبعت جّٙٛسي 14ؽىً گيشي عتبد ٍِي تٛإّٔذ عبصي ثب ػضٛيت
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q     دعتگبٖ ِذيشيت ِذٍي  17ؽىً گيشي عتبد ٘بي اعتبٔي يب ػضٛيت 

q    ايجبد دغبعيت ٚ تٛجٗ ِذيشيت ؽٙشي ٚ ِذٍي ثٗ پذيذٖ عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي 

q    ٚجٛد ظشفيت ٘بي لبٔٛٔي ثشاي پشداختٓ ثٗ ِٛضٛع 

q     ٓأجبَ الذاِبت اجشايي دس عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي ثب ّ٘ىبسي ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي ٚ اخز تجبسة   اسصٔذٖ دس اي

 خقٛؿ

q    ( ٚ ...دذالً خذِبت آِٛصؽي ٚ 87%( ٚ ثشق ) 85ٓ عىٛٔتگب٘ٙب اص خذِبت آة )ثشخٛسداسي عبوٕيٓ اي%

 ثٙذاؽتي

q     اسائٗ خذِبت اسصاْ ليّت عبوٕيٓ عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي ثٗ ؽٙشٚٔذاْ اص ٔظش التقبدي 

ي عبخت ِغىٓ ِتٕبعت ثب تٛاْ ِبٌي ٚ ثذْٚ ٘يچ گٛٔٗ دّبيت ِبٌي ٚ سعّي ٚ فؾبس ثش ِٕبثغ ػِّٛ         •

 تٛعظ عبوٕيٓ 

ٚجٛد عشِبيٗ ٘بي اجتّبػي لبثً تٛجٗ دس ايٓ عىٛٔتگب٘ٙب ) وبسِٕذاْ اداسات، فشٕ٘گيبْ،تذقيٍىشدٖ ٘ب ٚ           •

 ....    ٚ تٛجٗ ثٗ أغجبَ اجتّبػي دس ايٓ عىٛٔتگب٘ٙب (

 ٚجٛد أگيضٖ ِؾبسوت عبوٕيٓ ايٓ عىٛٔتگب٘ٙب دس ثٙجٛد ٚضؼيت صٔذگي خٛد          •

 ٚجٛد ٔيشٚي وبس اسصاْ ٚ جٛاْ دس ايٓ عىٛٔتگب٘ٙب         •

عىٕي گضيٕي دس عش پٕبٖ ِتٕبعت ثب تٛاْ ِبٌي گشٚ٘ٙبي وُ دسآِذ ٚ ػذَ سٚاج وبستٓ خٛاثي ٚ خيبثبْ           •

 خٛاثي گغتشدٖ ؽجيٗ عبيش وؾٛس ٘بي دس دبي تٛعؼٗ 

ِٕظٛس اجشاي عشح ٘ب ٚ ثشٔبِٗ ٘بي ِيٍيبسد سيبي ثٗ  250وؾٛس اػتجبسي ِؼبدي  1389دسثٛدجٗ عبي 

تٛإّٔذعبصي ٚ عبِبٔذ٘ي عىٛٔتگب٘ٙبي غيش سعّي تخقيـ يبفتٗ وٗ دس وٕبس ثٛدجٗ ٘بي  

اعتبٔي ٚ اػتجبسات ؽٙشداسي ٘ب ٚ ِؾبسوت خٛد عبوٕيٓ  ِي تٛأذ اثشات اسصٔذٖ اي سا دس ؽٙش٘بيي 

 زاسد.وٗ داساي عشح ٚ ثشٔبِٗ ٘بي ِقٛة عتبد اعتبٔي ِي ثبؽذ ثجبي گ

 


