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 ثٝ ٔٙظٛس تحمك ػذاِت ٚ أٙیت « وبست ٔبِه»ایذٜ عشح 

 1دس ٞٛؿٕٙذػبصی ؿٟشی 
 

2ٔحٕذ وبظٓ صادٜ لبضی رٟب٘ی
  3حبٔذ ٌٛٞشی پٛس،   *

 kazemzadeh12@yahoo.com   داًؽجَی وارؼٌاظی ارؼذ هذیریت ؼْری، هَظعِ آهَزغ ػالی ًَر طَتی  2
 Goharipour_ntb@yahoo.com  ای(؛ هذرض داًؽگاُمِریسی ؼْری ٍ هٌطوارؼٌاض ارؼذ ؼْرظازی )ترًاهِ 3

  چىیذٜ

تا تَجِ تِ ًیازّای ًظام هذیریتی َّؼوٌذ در ترلراری اهٌیت، ػذالت اجتواػی ٍ در راظتای       

ظَق ولیِ خذهات تِ ظوت الىترًٍیىی، ٍ الثتِ ٍجَد هؼضالتی چَى ظَء اظتفادُ از هذارن، هفمَد 

اداری، ػذم دظترظی راحت تِ هذارن هَجَد در ادارات تِ لحاظ تؼذ ؼذى ٍ ظرلت هذارن، فعادّای 

ٍجَد آهذُ در زهاى ّای تؼطیلی رظوی ٍ ظاػات هعافت، حجن تاالی فؼالیت ادارات، هؽىالت تِ

خارج از فؼالیت ادارات، تاال تَدى زهاى پاظخ گَیی تِ ارتاب رجَع، حجین ؼذى تایگاًی اداراتی چَى 

ّا ٍ ... ، دارائی، ظازهاى ًظام هٌْذظی ظاختواى، هعىي ٍ ؼْرظازی، دفترخاًِثثت ٍ اظٌاد، ؼْرداری

ٍ ػذم دظترظی ظریغ ٍ دلیك تِ ولیِ اظٌاد در ػیي هرتثط تَدى خذهات ایي ادارات تا ّن ٍ دیگر 

ٍ ًارضایتی ؼْرًٍذاى، یه  ترافیه، آلَدگی َّاًظیر  هؼضالت ؼْری هٌتج از ایي هعائل ًْادّا ٍ

ٌگ، دلیك، در دظترض ٍ  وارآهذ تا ّذف واّػ ایي آؼفتگی هَجَد در هراحل اًجام ظیعتن ّواّ

 ًوایذ.ّای اداری حَزُ هعىي ضرٍری هیفؼالیت

هؽىالت زًذگی ؼْرًؽیٌی از حیث اجتواػی، التصادی، فرٌّگی، اهٌیت ٍ  واظتي از       

رظاًی ٍ ّوچٌیي  در تؼذ خذهاتتاال رفتي ظطح تَلغ ؼْرًٍذاى از هذیراى ؼْری تا تَجِ تِ تْذاؼت 

ٍ اًجام اهَر  ؼْرًٍذاى، جلة هؽاروت اظالهی ّای تراتر ٍ تَجِ واهل تِ ػذالت اجتواػیایجاد فرصت

هثتٌی تر فٌاٍری اطالػات ٍ دٍلت  هردم در اظرع ٍلت، جس تا تمَیت ٍ تَاًوٌذ ظاختي هذیریت ؼْری

ّای رٍز دًیا ٍ در ى اظتفادُ از اتسار ٍ فٌاٍریتذٍ ًیس هذیریت ؼْری .ارتثاطات، هیعر ًخَاّذ تَد ٍ

دظت ؼْری  )یا حذالل ّواٌّگ( تِ هذیریت ٍاحذ تؼیذ اظت تتَاًذّا فٌاٍری اطالػات ض ّوِ آىأر

تِ ػٌَاى یىی از اتسارّای ًَیي ٍ در « وارت هاله»ؼَد ایذُ طرح در ایي همالِ تالغ هی .پیذا وٌذ

ؼْری هؼرفی ؼذُ ٍ ضوي پرداختي تِ اتؼاد ٍ تأثیرات  ػیي حال ضرٍری در حَزُ َّؼوٌذظازی

 اظتفادُ از آى هَرد ٍاواٍی لرار گیرد.

 

         ٞبی وّیذی: ٚاطٜ

 ؿٟش ٞٛؿٕٙذ، وبست ٔبِه، دِٚت اِىتشٚ٘یه، ٔذیشیت یىپبسچٝ ؿٟشی، ثب٘ه ربٔغ اعالػبت أالن                           

                                                 
1
 )حجت ؿذٜ دس ثب٘ه اعالػبتی ثیٗ إِّّی ایذٜ پشداصاٖ ( ثشای اِٚیٗ ثبس ٔؼشفی ٚ پشداختٝ ٔی ؿٛد. "وبست ٔبِه"ٔمبِٝ ایذٜ عشح  ایٗ دس  
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  ٝٔٔمذ 
ػبصٔب٘ذٞی،  سیضی، ٞبی ٔذیشیت، ٔذیشیت ؿٟشی اػت، ٔذیشیت ؿٟشی، ػّٓ ثش٘بٔٝ یىی اصٟٕٔتشیٗ ؿبخٝ»      

أب ٔذیشیت ؿٟشی ٘یض ( 1336)رالِی،  « دٞٙذٜ یه ؿٟش ٚ ٔحّٝ اػتٕٞبٍٞٙی ٚ وٙتشَ تٕبٔی ػٛأُ تـىیُ

شاٜ ثب ٌیشی ٔٛحشاص فٙبٚسی اعالػبت ٚٞٛؿٕٙذ ػبصی ٕٞ ٔب٘ٙذ تٕبٔی ؿبخٝ ٞبی دیٍش ػّٓ ٔذیشیت ٘یبصٔٙذ ثٟشٜ

 ثشلشاسی أٙیت ٚػذاِت ثشای ٘یُ ثٝ اٞذاف ٔٛسد ٘ظش اػت.

 ٚرٛد آٔذٖ ٔـىالت ػجت ثٝ رٛأغ ؿٟشی تحت اِـؼبع لشاسدادٜ اػت ٚسسٚص افضٖٚ رٕؼیت، ص٘ذٌی سا د سؿذ  

ذ  ػضایی داس٘ذ . ٔـىالتی ٔب٘ٙاد تبحیش ثٝػذیذٜ ای دس ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿذٜ اػت وٝ دس سٚح ٚ سٚاٖ ٚ ػالٔت افش

آِٛدٌی ٞٛا وٝ ٔتبحش اص تشافیه ؿٟشی ٚ سفت ٚ آٔذ ٞبی وبرة دسٖٚ ؿٟشی اػت، ٘بٕٞبٍٞٙی ٞبیی وٝ دس ا٘زبْ 

أٛس ؿٟشٚ٘ذاٖ تٛػظ ٔتِٛیبٖ أٛس ؿٟشی كٛست ٔی پزیشد، ٞضیٙٝ ٞبی ٍٞٙفتی وٝ ػبصٔبٟ٘ب ٚ ٟ٘بدٞب دس ٘تیزٝ 

یب تذاخُ ٚ تىخیش ٚظبیف ٚ ػذْ تؼبُٔ ػبصٔبٖ ٞب ٚ ػیبػت ٞبی والٖ یىذیٍش ٔی پشداص٘ذ ٚ خٙخی وشدٖ ثش٘بٔٝ ٞب 

 ٚ دػت ٞبی ٚرٛد فؼبِیت ٚ ، وٕجٛد ٘یشٚی وبس دسآٔذی پبیذاس ٔٙبثغ رزة ،وٕجٛد ٚ ٟ٘بدٞبی ٔتِٛی أٛس ؿٟشی

ٔذیشیت دِٚت ٔحّی ٚ اص رّٕٝ ٔـىالتی اػت وٝ تمٛیت ٔذیشیت ؿٟشی ٚ ٟ٘بیتب ٘یُ ثٝ ػٛی  پبٌیشٚ ٘بػذاِتی 

 شی ارتٙبة ٘بپزیش ٕ٘ٛدٜ اػت.ٚاحذ ؿٟشی سا أ

 

 یه ػٙٛاٖ ثٝ صٔیٗ ثٝ ٍ٘بٜ ٚ ؿٟش٘ـیٙی، ػشیغ سؿذ دِیُ ثٝ ایشاٖ وٙٛ٘ی ؿشایظ دس ؿذ ٌفتٝ وٝ عٛس ٕٞبٖ     

 خٛد أش ایٗ. داسد پشؿتبة ٚ فضایٙذٜ سٚ٘ذی ؿٟشٞب دس صٔیٗ تمبضبی ، ٌزاسی ػشٔبیٝ ثشای پشػٛد ٚ أٗ ٔحُ

 عجیؼی، ٔٙبثغ ٚ وـبٚسصی اساضی اؿتغبَ صٔیٗ، ػٛداٌشی سؿذ ػبختٕبٖ، ٚ صٔیٗ لیٕت ؿذیذ افضایؾ ٔٛرت

 ٘بثشثشای صٔیٗ، پٟٙب٘ی ٔؼبٔالت ػبص صٔیٙٝ ٟ٘بیت دس وٝ ٘ـیٙی حبؿیٝ ٌؼتشؽ غیشٔزبص، ػبصٞبی ٚ ػبخت

،آِٛدٌی ٞبی ٔحیغی ٚ  ؿٟشی تٛػؼٝ عشحٟبی ارشای ٚ تٟیٝ سٚ٘ذ دس ٘فٛر اػٕبَ ٚ ٔبِی ٚ اداسی فؼبد ارتٕبػی،

 .ٌشدد ؼیبسی  ٘بثٟٙزبسیٟبی ارتٕبػی ٔیث

 ثشخٛسد دس ٕٞچٙیٗ لٛا٘یٗ ٚ عشحٟب ارشای ٚ ؿٟشی ٔذیشیت دس اعالػبت ٞٛؿٕٙذ ػبصی ٚ وبسثشد إٞیت

ٔٙغمی ثب  ػیؼتٓ یه ٚرٛد ٔیبٖ ایٗ دس أب ٘یؼت، پٛؿیذٜ وؼی ثش عجیؼی ٚ ارتٕبػی ػیبػی، ثبثحشاٟ٘بی

 ثٝ آٖ لبِت دس ثتٛاٖ تب ثبؿذ داؿتٝ ٚرٛد ػیؼتٕی ثبیذ وٝ چشا اػت ثشدوبس ایٗ اِٚیٝ ّٔضٚٔبت اص أٙیت ثبال،

 اص ٚ پشداصؽ ٘حٜٛ ٍٟ٘ذاسی، وٝ ػیؼتٕی پشداخت، اعالػبت اسائٝ ٚ پشداصؽ دسیبفت، سٚؿٟبی تؼییٗ ٚ ػبٔب٘ذٞی

ح دس حبَ ٕ٘ٛدٜ  ٚ ثب تٛرٝ ثٝ عش ٔـخق سا آٟ٘ب اص اػتفبدٜ ٚ اعالػبت ثب وبسثشاٖ استجبط چٍٍٛ٘ی ٟٕٔتش ٕٞٝ

 ارشای ؿٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یه دس وـٛس ٔی ثبیؼت وّیٝ خذٔبت ثٝ ػٕت اِىتشٚ٘یىی ػٛق دادٜ ؿٛد . 

 

  ٞٛؿٕٙذ:ؿٟش 
ٞبی دِٚتی ٚ  ػجبست اص ؿٟشی اػت وٝ اداسٜ أٛس ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿبُٔ خذٔبت ٚ ػشٚیغ ٞٛؿٕٙذؿٟش        

فت سٚص ٞفتٝ ثب ویفیت ٚ ضشیت ایٕٙی ثبال سٚصی، دس ٞ ( ٚ ثغٛس ؿجبonlineٝ٘ٞبی ثخؾ خلٛكی ثلٛست ) ػبصٔبٖ

تٛاٖ ٌفت دس  ؿٛد، یب ثٝ ػجبست دیٍش ٔی ثب اػتفبدٜ اص اثضاس فٙبٚسی اعالػبت ٚ استجبعبت ٚ وبسثشدٞبی آٖ ا٘زبْ ٔی

 سػب٘ی تبٔیٗ ؿٛد. ٞبی اعالع تٕبْ خذٔبت ٔٛسد ٘یبص ػبوٙبٖ اص عشیك ؿجىٝ ٞٛؿٕٙذؿٟش 

ٝ حشوت فیضیىی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای دػتشػی ثٝ خذٔبت دِٚت ٚ ٟ٘بدٞبی خلٛكی ثٝ ایٗ تشتیت دیٍش ٘یبصی ث      

ٞبیی  ٞب ٚ دػتٍبٜ ؿٛ٘ذ ٚ ػبصٔبٖ اداسات دیزیتبِی ربیٍضیٗ اداسات فیضیىی ٔی ٞٛؿٕٙذ٘یؼت.دس ایٗ ؿٟش 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 
 

 3 

أٛس ٔبِیبتی ٚ داسایی ، ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ، ػبصٔبٖ ٔؼىٗ ٚ ٕٞچٖٛ ؿٟشداسی، حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی، 

ٚ... ثیـتش خذٔبت خٛد سا ثٝ كٛست صی ، اداسات آة ٚ ثشق ، ٌبص ، دفبتش اػٙبد ، ثٍٙبٜ ٞبی ٔؼبٔالتی أالن ؿٟشػب

دٞذ ثٝ ٔـتشویٗ ٚ ٔـتشیبٖ خٛد اسائٝ  دس اختیبس آ٘بٖ لشاس ٔی ICTٔزبصی ٚ یب ثب اػتفبدٜ اص أىب٘بتی وٝ 

 دٞٙذ. ٔی

ٞب ٚ  یه ؿٟش ٚالؼی اػت وٝ داسای ؿٟشٚ٘ذ، اداسٜ یاِىتشٚ٘یىٞٛؿٕٙذ ٚ اِجتٝ ثبیذ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛرٝ وشد وٝ ؿٟش 

ای اص  ٞبی ارتٕبػی ٚ تأٔیٗ ثخؾ ػٕذٜ ٞبی ٔختّف ٚ... اػت وٝ دس آٖ فمظ استجبعبت ٚ ثشخی تؼبُٔ ػبصٔبٖ

 ٌیشد. ٔی ٘یبصٞبی سٚصٔشٜ اص عشیك ایٙتش٘ت كٛست

تش اػت وٝ ثٝ  ای پیـشفتٝ ٚ أشٚصٜ ربٔؼٝ ػبَ ٌزؿتٝ ثٝ ػٕت اعالػبتی ؿذٖ رٛأغ ثٛدٜ 20سٚیىشد رٟب٘ی عی 

دس حبَ حبضش تىِٙٛٛطی  ِحبػ اعالػبتی ػشػت ٚ لبثّیت ثیـتشی دس تِٛیذ ٚ تجبدَ اعالػبت داؿتٝ ثبؿذ.

ٚ  ٞٛؿٕٙذ تش ثٝ اٞذاف خٛد دػت یبثٙذ. ایزبد ؿٟش   وٙذ تب ػشیغ  اعالػبت ایٗ أىبٖ سا ثٝ افشاد دادٜ ٚ وٕه ٔی

ایٗ ؿٟش ػبّٔی دس رٟت ایزبد  ٘یض یه فشكت ا٘ىبس٘بپزیش اػت. ICTٝ تىِٙٛٛطی لذْ ٌزاؿتٗ دس ٔشحّ

 ٞبی ػبصٔبٖ ثٝ عٛس ؿفبف لبثُ ٔـبٞذٜ ثبؿذ. ای وٝ تٕبْ وبسوشدٞب ٚ ٞذف ای اػت ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی ؿیـٝ ػبصٔبٖ
 

 تؼشیف ؿٟشٚ٘ذ ٞٛؿٕٙذ 
ٞب ٚظبیفی ثش  دس ٞش وذاْ اص ایٗ ٘مؾ ٕ٘بیٙذ وٝ ٞبی ٔتفبٚتی ایفب ٔی ؿٟشٚ٘ذاٖ دس عَٛ ص٘ذٌی خٛد، ٘مؾ      

ٞبی ٔتفبٚت  ای وٝ ایفبی ٘مؾ ، وؼی اػت وٝ تٛا٘بیی ا٘زبْ ٚظبیف سٚصٔشٜٞٛؿٕٙذؿٟشٚ٘ذ »  .ٞبػت ػٟذٜ آٖ

 (1333)ِغیفی،  «داؿتٝ ثبؿذثب أٙیت ثبال آٚسد سا ثب وٕه اثضاسٞبی اِىتشٚ٘یىی  دسعَٛ ص٘ذٌی ثشای ٚی ثٛرٛد ٔی

ای اص خشیذٞبی خب٘ٝ ثش  دس یه خب٘ٛادٜ ٘مؾ یه ٕٞؼش ٚ ٔبدس سا ثش ػٟذٜ داسد. ثخؾ ػٕذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ، یه صٖ

ٞب ٚظیفٝ سیض ٚ دسؿت دیٍش ثش ػٟذٜ ٚی  ػٟذٜ ٔبدس اػت، پشداخت لجٛم، پیٍیشی ٚضؼیت تحلیّی فشص٘ذاٖ ٚ دٜ

اسٞبی اِىتشٚ٘یىی ٔب٘ٙذ ٚة ٌزاؿتٝ ؿذٜ اػت. چٙب٘چٝ ایٗ ٔبدس ثتٛا٘ذ ثشخی اص ایٗ ٚظبیف سا ثب اػتفبدٜ اص اثض

رٛیی ثؼیبسی دس ٚلت ٚ ٞضیٙٝ خب٘ٛادٜ خٛاٞذ ؿذ ٚ ایٗ  ٞب، پؼت اِىتشٚ٘یه ٚ ...ثٝ ا٘زبْ سػب٘ذ، عجؼب كشفٝ ػبیت

ٚلت ٚ ٞضیٙٝ اضبفٝ سا كشف أٛس ٟٔٓ دیٍشی خٛاٞذ ٕ٘ٛد. ایٗ ٔبدس دس ٔحُ وبس خٛد دس ٘مؾ یه ٔؼّٓ، وبسٔٙذ، 

تٛا٘ذ ثب اػتفبدٜ اص اثضاسٞبی اِىتشٚ٘یىی ا٘زبْ أٛس سا تؼشیغ ٚ وٓ  ٞب ٘یض ٚی ٔی ؾٔذیش ٚ غیشٜ اػت؛ دس ایٗ ٘م

ٕ٘بیذ وٝ دس ٞش وذاْ اص آٟ٘ب اثضاس  ٞبی ارتٕبػی ٔتفبٚت دیٍشی سا ٘یض ایفب ٔی تش ٕ٘بیذ. ایٗ ٔبدس/ وبسٔٙذ ٘مؾ ٞضیٙٝ

ؿٕٙذ خٛاٞذ ثٛد وٝ ثتٛا٘ذ ایٗ ٚظبیف اِىتشٚ٘یىی ثٝ ٘حٛی ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٚی وٕه ٕ٘بیذ. ٚی ٚلتی یه ؿٟشٚ٘ذ ٞٛ

  .ٔختّف سا ثب وٕه اثضاس اِىتشٚ٘یىی ٚ ثب ویفیت ٚ وٕیت ثؼیبس ثٟتشی ثٝ ا٘زبْ سػب٘ذ
 

 : ٔضایبی ٔذیشیت یىپبسچٝ  ؿٟشی ٚ فٙبٚسی اعالػبت دس تٛػؼٝ پبیذاس ؿٟش ٞٛؿٕٙذ 

 ترًاهِ ریسی ترای اجرای ولیِ پرٍشُ ّای ؼْری  .1

 ٍ ظرهایِ ّای ؼْری جلَگیری از اتالف هٌاتغ .2
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  دس وـٛس چٝ ٟ٘بدٞبیی ٞؼتٙذ؟ٚ ٞٛؿٕٙذ ٔتِٛیبٖ اكّی ؿٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یه 
 

ٞؼتٙذ، چٖٛ دس اثتذای أش پیبدٜ ػبصی   ، دِٚت ٞبٚ ٞٛؿٕٙذ  دس د٘یب، ٔتِٛیبٖ اكّی ؿٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یه    

٘یبصٔٙذ صیش ػبختٟبی  -ٕٞب٘غٛس وٝ دس لجُ آٔذ اص ثخـٟبی ٔتؼذدی تـىیُ ٔی ٌشدد  -ؿٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یه 

ٔٙبػت تىِٙٛٛطیه ٚ لب٘ٛ٘ی اػت. دس وـٛس ٔب ثب تٛرٝ ثٝ ػبختبس ٘ظبْ، ثٝ ٘ظش ٔی سػذ وٝ تٕبٔی لٛا، ؿبُٔ لٜٛ 

ٔزشیٝ، لٜٛ ٔمٙٙٝ ٚ لٜٛ لضبیٝ ٞشیه ٚظبیف رذاٌب٘ٝ ای دس پیبدٜ ػبصی كحیح ٚ ٔٙبػت ؿٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یه دس 

 وـٛس داس٘ذ.

بصی صیش ػبختٟبی ٔٙبػت تىِٙٛٛطیه ٚظیفٝ اكّی دس اػتمشاس ٘ظبْ اِىتشٚ٘یه دس وـٛس لٜٛ ٔزشیٝ ثب پیبدٜ ػ   

سا ثشػٟذٜ داسد. ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ؿشح ٚظبیف ٔٙذسد دس لبٖ٘ٛ اػبػی ایٗ ٌٛ٘ٝ اػتٙتبد ٔی ؿٛد وٝ ارشای صیش 

یٗ ٚاٌزاسی لؼٕتی اص ٔزٕٛػٝ دِٚت اِىتشٚ٘یه )اص وّیت ؿٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یه( ثش ػٟذٜ لٜٛ ٔزشیٝ ثبؿذ. ٕٞچٙ

ؾ خلٛكی ٔی تٛا٘ذ ٌبْ ٔٛحش دس پیـجشد اٞذاف ٘ظبْ ٚ ٘یُ ثٝ ػیبػت ثخ تلذی ٞبی دِٚتی دس ایٗ حٛصٜ ثٝ

لبٖ٘ٛ اػبػی ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ ٚضغ لٛا٘یٗ ٔٙبػت دس ایٗ حٛصٜ  44ٞبی اثالغی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس خلٛف اكُ 

دس ایٗ حٛصٜ ٘یض ثش ػٟذٜ لٜٛ لضبییٝ اػت. دس ٕٞیٗ ساػتب  ثش ػٟذٜ لٜٛ ٔمٙٙٝ اػت. سػیذٌی ثٝ رشایٓ احتٕبِی

 دس لٜٛ لضبییٝ، ثخؾ ٞبیی ثشای سػیذٌی ثٝ رشایٓ اِىتشٚ٘یه ٔـغَٛ ثٝ وبس اػت.

ٚاطٜ ؿٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یه اص آ٘زب وٝ ثب ٘بْ ؿٟش ٚ ؿٟشٚ٘ذ ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ، ثب ؿٟشداسی ٞب استجبط تٍٙبتٍٙی    

 ٘یض دس ایٗ ٔٛضٛع ٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی داس٘ذ. خٛاٞذ داؿت، ِزا ؿٟشداسی ٞب

 

 ٚفؼبد اداسی  ضذٚ ٞٛؿٕٙذ ت اِىتشٚ٘یه ِد 
وٙذ.  فؼبد اداسی ػُٕ ٔی كٛست عجیؼی ضذ دِیُ ایزبد ؿفبفیت دس ػّٕىشدٞب ثٝ ثٝٚ ٞٛؿٕٙذ دِٚت اِىتشٚ٘یه    

ؿٛد، ٔشدْ سا ثٝ دسٖٚ  یبثذ وٝ ٕٞٝ چیض پـت دسٞبی ثؼتٝ ا٘زبْ ٔی اسی دس ربیی ٌؼتشؽ ٔیاػبػب فؼبد اد

ٞب ٚ ٚظبیف وبسٌضاساٖ اداسی، اعالػبت دلیك ٚ ؿفبفی  ٞبی اداسی ساٞی ٘یؼت ٚ دسثبسٜ وبسٞب ٚ فؼبِیت پشٚػٝ

 ٔٙتـش ٘ـذٜ اػت.

ٌٛیذ ثبیذ اعالػبت ایٗ  ثشٌضاس ؿٛد، لبٖ٘ٛ ٔیای  فشم وٙیذ لشاس اػت دس یه دػتٍبٜ اداسی ٔٙبللٝ یب ٔضایذٜ  

تش اص ٔٛ ٚاسد ٞؼتٙذ،  ٞبی ثبسیه ٚخٓ ٚ ٘ىتٝ ٞب ٔٙتـش ؿٛد، آٟ٘بیی وٝ ثٝ پیچ ٞب دس سػب٘ٝ ٞب ٚ ٔٙبللٝ ٔضایذٜ

آٚسد ٚ  ػش ٚ تٝ ٔبرشا سا ٞٓ  تٛاٖ ثب ا٘تـبس یه آٌٟی دس یه ٘ـشیٝ وٓ تیشاط دس یه كفحٝ پشت دا٘ٙذ وٝ ٔی ٔی

خٛاٞٙذ رّٛ ثشد. ٞیچ ایشاد لب٘ٛ٘ی ٘یض ثٝ ٔٛضٛع ٚاسد ٘یؼت ٚ اػبػب وؼی  عٛس وٝ خٛدؿبٖ ٔی لضیٝ سا آٖثؼذ ٞٓ 

 ٔتٛرٝ ٔؼئّٝ ٘خٛاٞذ ؿذ ٚ ٘ٝ خب٘ی آٔذٜ ٚ ٘ٝ خب٘ی سفتٝ اػت.

 ٞبی صٔب٘ی ٞب سا دس دٚسٜ ٞب ٚ ٔٙبللٝ أب اٌش ٕٞیٗ پشٚػٝ اِىتشٚ٘یه ؿٛد ٚ ػبصٔبٖ ٔزجٛس ثبؿذ اعالػبت ٔضایذٜ

ػبیت ػبصٔبٖ ٔٙتـش ػبصد، ٍٕٞبٖ ثٝ ایٗ اعالػبت دػتشػی پیذا خٛاٞٙذ وشد ٚ ثؼذ ٚلتی ایٗ  ٔـخق سٚی ٚة

وشدٖ اعالػبت اص ثیٗ  وٓ أىبٖ ٞشٌٛ٘ٝ ػٛءاػتفبدٜ اص ایٗ ٘ٛع اعالػبت یب ٔحجٛع ٔٛضٛع ػیؼتٕبتیه ؿذ، وٓ

 خٛاٞذ سفت.

سا٘ت اعالػبتی یؼٙی یه  ی، رانت اطالعاتی است؛به عبارت دیگر امروزه یکی از مصادیق برجسته فساد ادار

ؿٛد  وبسٌضاس ارشایی ثٝ اعالػبتی دػتشػی داسد وٝ دیٍشاٖ ٘ذاس٘ذ ٚ ٕٞیٗ ٔٙزش ثٝ ایزبد یىؼشی أتیبصٞب ثشای اٚ ٔی

 ٌیشد. وٝ ػشچـٕٝ اغّت ٔٛاسد فؼبداٍ٘یض دس ٕٞیٗ ربٞب ؿىُ ٔی

http://www.hamshahrionline.ir/news-127493.aspx
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ط غیشا٘ؼب٘ی، یؼٙی استجبعبت ساٜ دٚس، اسػبَ ٚ ٔشاػالت دِٚت اِىتشٚ٘یه ٕٞچٙیٗ ثب فشاٞٓ وشدٖ صٔیٙٝ استجب 

ٞبی خذٔبت غیشحضٛسی، ساٜ وبسؿىٙی یب ػٛءاػتفبدٜ اص ٔٛلؼیت تٛػظ وبسوٙبٖ دس ٔؼشم  ػیؼتٕبتیه ٚ سٚؽ

 ػبصد. وبسی ٚ تخّف سا ٔؼذٚد ٔی سؿٜٛ ٚ فؼبد یب وٓ

ت فشاٚاٖ ٚ ٔىشس اسثبة سرٛع ثٝ اداسات ٚ ٞبی اداسی ٔشتجظ ثب ٔشارؼب چٝ ثؼب ثؼیبسی اص ٔٛاسد تخّفبت ٚ ٔفؼذٜ

وٙٙذٜ تخّف ٔزوٛس ٘جٛدٜ ثبؿٙذ.  ٞبی دِٚتی ثٛدٜ ثبؿذ ٚ حتی ؿبیذ دس ثؼیبسی اص ایٗ ٔٛاسد وبسوٙبٖ ؿشٚع ػبصٔبٖ

ٞبیی وٝ ٞش ثخؾ ٚ ٘یشٚ ثبیذ ا٘زبْ دٞذ،  دِٚت اِىتشٚ٘یه ٕٞچٙیٗ ثب تؼشیف ٚ تذلیك سٚ٘ذ أٛس ٚ تؼذاد حزٓ فؼبِیت

ٚسی ػبصٔب٘ی ٘یض  ٞبی احتٕبِی سا دس ػبصٚوبسٞبی دِٚتی فشاٞٓ وشدٜ ٚ ثبػج افضایؾ ثٟشٜ بٞؾ ػٛءاػتفبدٜصٔیٙٝ و

 ؿٛد. ٔی

ٞبی اِىتشٚ٘یه پیـشفتٝ ثشای اعالع سػب٘ی ٚ خذٔبت  رٟت ٘یؼت وٝ ثیٗ وبٞؾ فؼبد اداسی ٚ اػتمشاس ػبٔب٘ٝ ثی   

تش ؿذٜ،  ػت؛ ثٝ ػجبست دیٍش ٞش چمذس یه دػتٍبٜ اِىتشٚ٘یهٚرٛد آٔذٜ ا ٞب ساثغٝ ٔؼتمیٓ ثٝ اِىتشٚ٘یه دس دػتٍبٜ

 ٔیضاٖ فؼبد دس آٖ دػتٍبٜ ٞٓ وبٞؾ پیذا وشدٜ اػت.

ٞب  وٙذ. ٔخال ؿٟشداسی تٟشاٖ اخیشا دس ٔیبٖ دٜ ٞبی ػبصٔبٖ ثبصسػی وُ وـٛس ٘یض ٕٞیٗ یبفتٝ سا تأییذ ٔی ثشسػی   

ی ؿذ. اِجتٝ ربِت اػت ثذا٘یذ وٝ ٕٞیٗ ػبصٔبٖ یؼٙی دػتٍبٜ دِٚتی ٔٛفك ثٝ وؼت ستجٝ ثشتش وبٞؾ فؼبد اداس

تِٛیذ ٚ ػبصٔب٘ذٞی ٔحتٛای اِىتشٚ٘یىی( وٝ تٛػظ  ؿٟشداسی تٟشاٖ دس ٘خؼتیٗ ٚ دٚٔیٗ رـٙٛاسٜ تؼٕب )

ؿٛد ستجٝ اَٚ سا ثٝ دػت آٚسدٜ اػت.ثیٗ وؼت ایٗ ستجٝ دس صٔیٙٝ یىی اص  سػب٘ی ثشٌضاس ٔی ػبِی اعالع ؿٛسای

اِىتشٚ٘یه ٚ آٖ ٔمبْ دس صٔیٙٝ ٔجبسصٜ ثب فؼبد اداسی استجبط ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد؛ ٔؼٙبی ایٗ پیبْ ٞبی خذٔبت  فؼبِیت

وبُٔ عشح ثش صٔیٗ   ػبصی ای رض پیبدٜ ایٗ اػت وٝ ثشای ٔجبسصٜ فشاٌیش ٚ ػیؼتٕبتیه ثب فؼبد اداسی دس وـٛس چبسٜ

 ٔب٘ذٜ دِٚت اِىتشٚ٘یه ٚرٛد ٘ذاسد.

 

  ٚ چبِؾ پیؾ سٚ وبست ٔبِه 
ٔغشح ٔی ٌشدد  یه عشح وّی ثٛدٜ وٝ ارشای آٖ ٔؼتّضْ ٕٞىبسی وّیٝ ٍ٘بس٘ذٌبٖ پیـٟٙبدی وٝ اص ػٛی         

دػتٍبٜ ٞب  دس یه ثبصٜ صٔب٘ی وٛتبٜ ٚ ػشیغ اػت وٝ دس ٟ٘بیت ثب ایزبد ایٗ ػیؼتٓ ،یه الذاْ اػبػی ٚ صیش ثٙبیی دس 

ضیٙٝ ٞبی اداسات ،  سفت ٚ آٔذٞبی ؿٟشٚ٘ذاٖ ، ثبس وـٛس ایزبد ؿذٜ ٚ ثتٛا٘یٓ ٌبٔی اػبػی دس ساػتبی وبٞؾ ٞ

تشافیىی ، آِٛدٌی صیؼت ٔحیغی ٚ فـبسٞبسی سٚحی ثٝ خبعشثشخٛسدٞبی ٔىشس ٚ سٚ دسسٚ ثشداؿتٝ ٚ دِٚت ٚؿٟشٚ٘ذ 

 ٞٛؿٕٙذ  سا دس ساػتبی ػذاِت ٚ أٙیت دس ٔؼٙبی ٚالؼی آٖ ارشا ٕ٘بئیٓ 
 

 ٔزشیبٖ ٚ ٔخبعجبٖ وبست ٔبِه 
وٝ وّیٝ فؼبِیت ٞبی ٔب اص دٚ حبِت خبسد ٕ٘ی ثبؿذ یىی ثلٛست فیضیىی ثش سٚی لؼٕتی اص صٔیٗ ) ٞش  اص آ٘زبیی       

 ، ثٙبثشایٗ :   ایشاٖ ( ، وٝ ٔی تٛا٘ذ ٞش صٔیٙی ثبؿذ ٚ دیٍشی دس فضبی ٔزبصیلّٕشٚ رغشافیبی 

ٚ ثب اسػی ٚ ... اختلبف یبفتٝ وبستی اػت وٝ ثشای ٞش لغؼٝ صٔیٗ  اػٓ اص تزبسی ،ٔؼىٛ٘ی ، ٚسصؿی ، ص« وبست ٔبِه» 

 :تٛرٝ ثٝ اختیبسات، ٔؼئِٛیت ٞب ٚ ٚظبیف ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی صیش ثبسٌزاسی اعالػبتی ٔیـٛد

 ؿشوت ٞبی آة ٚ ثشق ٚ ٌبص 
 ٔٙبثغ عجیؼی، اساضی وـبٚسصی 
 ؿٟشداسی ٞب ٚ دٞیبسی ٞب 
 ٖػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕب 
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 ػبصٔبٖ ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػبصی 

 تیػبصٔبٖ أٛس ٔبِیب 
 حجت اػٙبد ٚ أالن 

   دفبتش اػٙبد سػٕی 

 ثب٘ه ٞب 
 ػبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٞٙی 
 ػبصٔبٖ اٚلبف 

   ٖثخؾ كٙؼت ٚ ٔؼذ 
 ثٍٙبٜ ٔؼبٔالت أالن 

 ػبصٔبٖ ٔحیظ صیؼت 

  ػبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٞٙی 

  ٜ5وٕیؼیٖٛ ٔبد  
 عشحٟبی ربٔغ ٚ تفلیّی رٟت  ؿٛسایؼبِی ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی 

 ... ٚ 

ست تٕبْ ػبوٙیٗ یه ؿٟش ٚ دس فضبی ٌؼتشدٜ تش یه وـٛس ٞؼتٙذ وٝ ثٝ دس اكُ ٔخبعت اكّی ایٗ وب
 دِیُ اػتفبدٜ اص فضبی ایشاٖ ، ثلٛست ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ ثب ایٗ وبست ٚ ٘شْ افضاس آٖ ػشٚ وبس داس٘ذ.   

 ساٞىبس رذیذ اسائٝ ؿذٜ چیؼت؟ 

ؿٟش ٞٛؿٕٙذ اػت وٝ ثٝ دِیُ ػذْ ساٞىبس رذیذ اسائٝ ؿذٜ ٕٞبٖ ادأٝ ثحج ٔذیشیت یىپبسچٝ ؿٟشی ٚ       

ٚرٛد لٛا٘یٗ ؿٟشی ٔٙبػت دس ایٗ ثخؾ ٚ ٔمبٚٔت دػتٍبٜ ٞبی ٔختّف دِٚتی ٚ ٘فٛر ٘ظشٞبی ؿخلی ، تب 

وٖٙٛ ارشایی ٘ـذٜ ٚ ؿٟشٞبی وـٛسٔبٖ ثب ٘ٛػی ثی ثش٘بٔٝ ٌی ، تذاخُ ٚظبئف اداسات ، ػذْ ٔذیشیت ثحشاٖ ٚ 

 ٚ أالن سٚثشٚ ٞؼتٙذ. اػٙبد ٚ ػذْ دػتشػی ثٝ اعالػبت ربٔغ ؿٟشی

ٔذتی اػت  ثلٛست ثؼیبس ٌؼتشدٜ دس ثؼضی اص ؿٟشداسی ٞبی  GISدس حبَ حبضش ٘یض ٘شْ افضاس ثؼیبس لٛی     

والٖ ؿٟش وـٛس ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد وٝ ثٝ دِیُ پشاوٙذٌی اعالػبت آٖ ٚ ػذْ دػتشػی آػبٖ ٚ 

ٍٞٙفتی سا ثٝ ؿٟشداسیٟب تحٕیُ ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ  ٔحذٚد ، وٕتش ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔی ٌیشد ٚ ٞضیٙٝ ٞبی

ٔتبػفب٘ٝ ثٝ دِیُ ػذْ ٕٞبٍٞٙی اداسات ٚ ٘جٛد ٔذیشیت ٚاحذ ؿٟشی وبسایی خٛد سا اص دػت دادٜ ٚ ٞش اداسٜ 

ثؼتٝ ثٝ ٘یبصٞبی خٛد اص آٖ اػتفبدٜ ٔی وٙذ وٝ ایٗ ٘یض ثیـتش اص آٖ وٝ فؼبِیت ٞب ٚ ٘یبصٞبی ؿٟشٚ٘ذاٖ سا 

 ٝ ای سا ثشای آ٘بٖ دس ثش داسد .ٔشتفغ ػبصد ، ٞضیٙ

پیـشفت اػتفبدٜ اص ٌٛؿی ٞبی تّفٗ ٕٞشاٜ ثبػج ؿذٜ اػت وٝ تّفٗ ٕٞشاٜ ثٝ پشٔخبعت تشیٗ ضٕٙب      

ٚػیّٝ اِىتشٚ٘یىی سٚص رٟبٖ ثذَ ؿٛد. ٕٞچٙیٗ ٌٛؿی ٞبی أشٚصی تّفٗ ٕٞشاٜ ثؼیبسی اص تٛا٘بیی ٞبی 

ضیت اكّی تّفٗ ٞبی ٕٞشاٜ ٘ؼجت ثٝ سایب٘ٝ ٞبی ؿخلی، دس وبٔپیٛتش ٞبی ؿخلی سا داس٘ذ ٚ ػالٜٚ ثش آٖ، ٔ

دػتشع ثٛدٖ ٕٞیـٍی آٟ٘ب، اػتفبدٜ آػبٖ، ػبصٌبسی ثیـتش ثب ٔحیظ صیؼت ، اسصاٖ تش ثٛدٖ آٟ٘ب ٘ؼجت ثٝ 

 سایب٘ٝ ٞبی ٕٞشاٜ ٚ ثشلشاسی استجبط آػبٖ ٚ ٕٞیـٍی آٟ٘ب ثب د٘یبی خبسد اػت. سایب٘ٝ ٞبی ؿخلی خلٛكبً

ٔٛاسد ثبػج ؿذٜ اػت وٝ تّفٗ ٞبی ٕٞشاٜ ثٝ ٔشاتت اثضاسٞبی ٔٙبػت تشی دس اختیبس ؿٟشٚ٘ذ تٕبٔی ایٗ      

ذ ٚ عشح وبست ٔبِه ٘یض اص ایٗ ٔٛضٛع ٔؼتخٙی ٘جٛدٜ ٚ ثب ٘ؼجت ثٝ سایب٘ٝ ٞب ثبؿٙ ٞٛؿٕٙذ ٚ اِىتشٚ٘یه

ی ثٝ ػِٟٛت فشاٞٓ ٔی عشاحی ٘شْ افضاس وبست ٔبِه أىبٖ اػتفبدٜ وبسثشاٖ ثب أٙیت ثبال دس ٞش صٔبٖ ٚ ؿشایغ

 ٌشدد.
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  وبست ٔبِه: ارشای عشح ٔضایبی 
 

 ایزبد ٚ تٛػؼٝ صیشػبخت اعّالػبتی ثب ظشفیت ثبال 

 ٞب.ػبصی فشایٙذوبٞؾ فؼبد اداسی اص عشیك ؿفبف 

  ثشای ٔذیشیت ثحشاٖ وٙتشَ ٚ ٘ظبستافضایؾ لذست 

 ؿٟشی ٘ظبست ٞٛؿٕٙذ ٕٞشاٜ ثب استمبء خذٔبت ؿٟشی ٚ أٛس ٔشتجظ ثب ٔذیشیّت 

 ٝٞبی ٔشتتٞبی ٔذیشیّتی ٚ ػّٕیبتی ػبصٔبٖػبصی ػیؼتٓیىپبسچ 

 رٟت اخز تلٕیٓ دسٔذیشیّت ؿٟشی سػب٘ی ثٝ ٔٛلغ ٔذیشاٖایزبد پبیٍبٜ اعّالػبت ؿٟشی ثٝ ٔٙظٛس اعّالع 

  ٔٙذ ثٟشٜ  ثشای دسیبفت خذٔبتٚ ػذاِت ثشاثشی 

 ٝوٛچه ػبصی ثذ٘ٝ دِٚت ؾ خلٛكیثخ ٚاٌزاسی لؼٕتی اصتلذی ٞبی دِٚتی دس ایٗ حٛصٜ ث ٚ 

 ، ٞبی ؿٟشی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب تٛرٝ ثٝ وبسثشد ایٙتش٘ت دس فؼبِیّت  ٔلشف ػٛختٚ تشافیه  وبٞؾ تلبدفبت
 ؿٟشی ثب تٛػؼٝ وبسثشدٞبی فٙبٚسی اعاّلػبت.ٞبی دسٖٚٚوبٞؾ ػفش

 .وبٞؾ آِٛدٌی ٞٛا ثب وبٞؾ تشافیه ؿٟشی 
 دادٌؼتشی ٞب وبٞؾ پشٚ٘ذٜ ٞب ی حٛصٜ ٔؼىٗ دس ؿٛساٞبی حُ اختالف ٚ 
 تؼٟیُ سٚاثظ تزبسی ٚ اداسی ثخؾ خلٛكی ثب دِٚت  تؼٟیُ سٚ٘ذ دٚسوبسی ٚ 
 ْرٛئی دس ٚلت ٚ ا٘شطی.ٚ كشفٝ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی دِٚت ٚ ٔشد 
 ؿٟشی ٘مُ ٚ حُٕ ٚ ثحشاٖ ٔذیشیت 

 غیشسػٕی ٌبٟٞبی ػىٛ٘ت ػبصی تٛإ٘ٙذ 

 رٟب٘ی التلبد ٚ رٟب٘ی ٘ضدیه ؿذٖ ثٝ آسٔبٖ ٞبی ؿٟش 

 َؿٟشی صٔیٗ ٚ ٔؼىٗ ثبصاسوبس ٚ اؿتغب 

 ٚ ٔبِه تلذیك ٞٛیت ایزبد پبیٍبٜ اعّالػبتی 

 .افضایؾ استجبعبت ٔیبٖ ثخـی 
 ػٟیٓ ؿذٖ دس ٔٙبثغ اعّالػبتی 

 ٌٓیشیوبسآٔذی ٔذیشیّت ٚ ثٟجٛد فشآیٙذ تلٕی 

 ؿٙبػبیی ثٟتش ٔـىالت ٚ ٘مبط ضؼف ؿٟش 
 ْثٟجٛد ویفیّت ص٘ذٌی ٔشد 

 ٖی ٔختّف ؿٟشیٞبٞب ٚ اسٌبٖاستجبط ثٟتش ػبصٔب 

 افضایؾ ٔـبسوت ٔشدْ دس اداسٜ ؿٟش 

 ٝٞبی ٘ٛیٗ اداسٜ ؿٟشٌزاسی ثیـتش سٚی سٚؽٕٞؼٛػبصی ػشٔبی 

 ٖتؼشیغ دس ثشعشف ؿذٖ ٔـىالت ایزبد ؿذٜ دس ؿٟش ثب استجبط ٔؼتمیٓ ٔذیشاٖ ؿٟشی ثب ؿٟشٚ٘ذا 

 ٜٞبدس ٔذیشیّت ؿٟشٞبٞبی ٘ٛ ٚ خاللیّتایزبد ثؼتش ٔٙبػت ثشای ٚسٚد ایذ 

 ٌّٛٞبی لذیٕی اداسٜ ؿٟشٌزاسی ثیـتش سٚی سٚؽیشی اص ػشٔبیٝر 

 ایزبد صیشػبختبس الصْ ثشای تٛػؼٝ آتی ؿٟش 

 ٞبی ؿٟش ثب اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ اعّالػبت ربٔغافضایؾ ٘ظٓ دس فؼبِیّت 

 ٔٛس ٔشدْاتؼشیغ دس پبػخٍٛیی ،  دلت ٚ ویفیت ثبال،  افضایؾ ضشیت أٙیت 
 ٚ ثٝ سٚص ؿذٖ اعالػبت حجتی ٚ ٔبِىبٖ  تىٕیُ ثب٘ه ربٔغ اعالػبت أالن 

 ػبٔب٘ذٞی ثٍٙبٜ ٞبی ٔؼبٔالت أالن 

  ٔذیشیت ٕ٘ٛدٖ صٔیٗ ثب اػتب٘ذاسدٞب ٚ ٔختلبت 
  ٝكشفٝ رٛیی دس ٚلت ٚ وبٞؾ ثشخٛسدٞبی ػغحی دس ربٔؼ 
 َثشسػی كذا احش اٍ٘ـت ؿجىیٝ چـٓ- أىبٖ أضبی دیزیتب 
 أىبٖ پشداصؽ اعالػبت 
 ص كذٚسأىبٖ تغییش اعالػبت پغ ا 
 أىبٖ پـتیجب٘ی اص وبسثشدٞبی ٔختّف 
 أىبٖ افضٚدٖ وبسثشد رذیذ پغ اص كذٚس 
 ٗٔأىبٖ دػتشػی ٔختّف ٚ ثٝ كٛست وبٔالٌ ا 
 أىبٖ اػتفبدٜ وبسآٔذتش اص خذٔبت دِٚت اِىتشٚ٘یه 
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 ٖرٌّٛیشی اص ٔفمٛد ؿذٖ پشٚ٘ذٜ ٚ اػٙبد ٔشثٛط ثٝ آ 

 رٌّٛیشی اص ثبصدیذٞبی ٔىشس ّٔه 

  ٞبی ؿٟشػبصی، ٘ٛػبصی ٚ اكٙبفادغبْ ثبیٍب٘ی 

 ُٙػذْ اتىب ثٝ ٔحفٛضبت رٞٙی پشػ 

 اتالف ٚلت صیبد ثشای رؼتزٛی پشٚ٘ذٜ ٞب 
 خذٔبت ؿٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یىی 
  ٜػبػتٝ ثٝ اعالػبت 24دػتشػی ٚ  ٔـبٞذ 
 رٌّٛیشی اص ا٘ىبس دس لشاسدادٞب 
  فشاٌیشثٛدٖ دسػغح وـٛس دساسائٝ خذٔبت 
 افضایؾ اػتٕبد ٔشدْ ثٝ دِٚت ا٘زبْ خذٔبت ؿٟشٚ٘ذی ٚ 
 ٖتزبست اِىتشٚ٘یه ٚ تذٚیٗ لٛا٘یٗ آ 
 صیش ػبخت ٞبی حمٛلی ٚ لب٘ٛ٘ی وبست 
  ُتذٚیٗ ٚ تلٛیت دلیك لٛا٘یٗ ٚ حمٛق ٔتمبث 

 .ایزبد یه ؿٟش ٕ٘ٛ٘ٝ اػالٔی ثشای ص٘ذٌی، وبس ٚ اٚلبت فشاغت 

 .ایزبد ٔحیظ التلبدی پٛیب ثب لبثّیّت سلبثت 

  كذٞب ٔٛاسد دیٍش  ٚ ... 

 
 

  وبست ٔبِه:چـٓ ا٘ذاص اػتفبدٜ اص  
 

 رٕغ آٚسی وّیٝ ػٙذ ٞبی ٔٙمِٛٝ داس ٚػٙذٞبی رذیذ ته ثشٌی ٚ رٌّٛیشی اص ػٛء اػتفبدٜ اص آٟ٘ب 

 دػتشػی ٔبِه ثب سٔض ٚسٚد ثٝ وُ اػٙبد ّٔه دس ثبیٍب٘ی اداسات ٔختّف رٕغ ؿذٜ اػت 

 ٛٔبػیٖٛ ٚ حجت دس وبست ٔبِه ثذٖٚ ٘یبص ثٝ حزف ػیؼتٓ ٘بٔٝ ٞبی وبغزی ٚ أضبء ٘بٔٝ ٞب اص عشیك ات
 حضٛس ایـبٖ ٚ ٔـبٞذٜ ٘بٔٝ تٛػظ وبست دس ٞش صٔب٘ی

  حزف ػیؼتٓ پشداخت دػتی ػٛاسم ٚ ٔبِیبت ٚ ٔحبػجٝ ػبال٘ٝ تٛػظ وبٔپیٛتش ٚ حجت دس وبست ٔبِه
 ثؼٙٛاٖ ثذٞی ٞب ثذٖٚ ٘یبص ثٝ حضٛس ایـبٖ 

 ٙٞبی وبغز ، چبح ٚ تٛصیغ  فیؾ ٞبحزف فیؾ ٞبی آة ، ثشق ٚ ٌبص ٚ رٌّٛیشی اص ٞضی ٝ 

  رٌّٛیشی اص ػٛء اػتفبدٜ ٚ دخُ ٚ تلشف دس اػٙبد ّٔه 

   رٕغ آٚسی وّیٝ پشٚ٘ذٞبی وبغزی ٚ ثبیٍب٘ی ٞبی ٔخشٚثٝ دس اداسات 

 وؼت دسآٔذ  ثذٞی ٞبی ٔؼٛلٝ  ٚػبِیب٘ٝ  حزف ٔشارؼبت اضبفی ثٝ ؿٟشداسی رٟت پشداخت ػٛاسم ٚ
 ٞبی پبیذاس

 اص ٔٙبثغ ٟٔٓ دسآٔذ ؿٟشدای اص ٔحُ دسیبفت ػٛاسم ٔی ثبؿذ ٚ ػٛاسضبت ؿٟشداسی  اص آ٘زبیی وٝ یىی
ػبال٘ٝ ٔحبػجٝ ٚ ثلٛست خٛدوبس دس وبست ٔبِه رٟت پشداخت حجت ٔی ٌشدد ٚ تب پشداخت ػٛاسم 

 ٔشثٛعٝ ثٝ كٛست آ٘الیٗ،  وبست رٟت ٞش ٌٛ٘ٝ اػتفبدٜ دیٍش ، غیش فؼبَ خٛاٞذ ثٛد.

 ائی رٟت پشداخت ٔبِیبت حزف ٔشارؼبت اضبفی ثٝ داس 

 ٔٙذ ثٟشٜ  افشاد ثب تٛا٘بیی رؼٕی وٓ، رب٘جبصاٖ ٚ ٔؼّٛالٖ اص ؿب٘غ ثشاثشی ثشای دسیبفت خذٔبت 

 وٛچه ػبصی ثذ٘ٝ دِٚت ؾ خلٛكیثخ اصتلذی ٞبی دِٚتی دس ایٗ حٛصٜ ثٝ اػظٕی ٚاٌزاسی لؼٕت ٚ 

 وبٞؾ پشٚ٘ذٜ ٞب ی حٛصٜ ٔؼىٗ دس ؿٛساٞبی حُ اختالف ٚ دادٌؼتشی ٞب 
 ْوبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی دِٚت ٚ ٔشد 
 ثحشاٖ ٔذیشیت ٚ فشػٛدٜ ثبفتٟبی 

 ؿٟشی ٘مُ ٚ حُٕ ٚ ثحشاٖ ٔذیشیت 

 غیشسػٕی ٌبٟٞبی ػىٛ٘ت ػبصی تٛإ٘ٙذ 

 رٟب٘ی التلبد ٚ رٟب٘ی ٘ضدیه ؿذٖ ثٝ آسٔبٖ ٞبی ؿٟش 

 َؿٟشی صٔیٗ ٚ ٔؼىٗ ثبصاسوبس ٚ اؿتغب 

  ٖٚیظٜ تّفٗ ٕٞشاٜ  وبسثشی ػبدٜ ثب عشاحیأىب 

 ثب اػتفبدٜ اصؼیت ّٔه ثش سٚی ٘مـٝ ،اسئٝ ٔٛل GIS ؿٟشی 

  ضٛاثظ ٚ ٔمشسات ػبخت ٚ ػبصثٟشٜ ٔٙذی ٍٕٞب٘ی اص 
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٘شْ افضاس یب اتٛٔبػیٛ٘ی تحت ؿجىٝ ٚة عشاحی ؿذٜ ٚ پغ اص رؼتزٛ وشدٖ     

رجَع  1 تِ ؼىل تَاى هی ػٌَاى ًوًَِِ ت) دس ٚة ٚ یب ٚاسد وشدٖ آدسع، ٚاسد ػبٔب٘ٝ ٔی ؿٛیٓ.  "وبست ٔبِه"ػبیت 

 ورد( 

 

 

 

 

 

 

 1ؼىل 

سلٕی سٚی وبست ٚ یب تٛػظ دػتٍبٜ وبست خٛاٖ ،ٚاسد ػبیت وبست  12ٚ پغ اص ٚاسد وشدٖ  سٔض ٚسٚد  ٚ وذ 

  .وردرجَع  2تِ ؼىل  تَاى هی ػٌَاى ًوًَِِ تٔبِه ٔی ؿٛیٓ. 

 

 

 

 
 ج

 

 2ؼىل  

بسثش رٟت سٚئیت ٚ پشیٙت اص ٚ پغ اص وّیه ثش سٚی ٞش ٌضیٙٝ كفحبت رذاٌب٘ٝ ای ثٝ ؿشح ریُ تٛػظ و

ٔذاسن ثبص ٔی ؿٛد وٝ فمظ لبثُ سٚئیت ٔی ثبؿذ ٚغیش لبثُ ٘فٛر ثٛدٜ ٚ اػٕبَ تغییشات دس ٔذاسن ٔٛرٛد،  فمظ 

ػبصٔبٖ ٞب ٚ  اداسات  ٔشثٛعٝ ثب ٚاسد وشدٖ سٔض ػبصٔب٘ی كٛست ٔی پزیشد ٚ پغ اص اػٕبَ تغییشات ٘بْ  تٛػظ

ییشات رٟت پیٍیشی دس ػبٔب٘ٝ حجت ٔی ٌشدد ٚ تغییشات ثٝ كٛست خٛدوبس دس اپشاتٛس ٚ وذ ٚی ٚ آخشیٗ تبسیخ تغ

 (وردرجَع  3تِ ؼىل  تَاى هی ػٌَاى ًوًَِِ ت) وبست ٔبِه ٘یض حجت ٔی ؿٛد.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ؼىل 
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جت ثب تٛرٝ ثٝ ٔؼِٛٚیت ػٍٙیٗ ػبصٔبٖ حجت اػٙبد ٚ أالن وـٛس دس صٔیٙٝ تِٛیذ آٔبس ٚ ا٘زبْ حزٓ ثبالیی اص ح

 ؿذ. ٞب احؼبع ٔی اػٙبد ٔختّف، ِضْٚ ایزبد تؼشیغ دس ایٗ فؼبِیت

ٞبی  اِىتشٚ٘یىی ؿذٖ فؼبِیت حجت اػٙبد ثبػج وبٞؾ دغذغٝ  ػبِٝ وـٛس 20ا٘ذاص  ثب تٛرٝ ثٝ اٞذاف ػٙذ چـٓ    

 ؿٛد. ٔشدْ ٔی

ثب  وٝ ٔشثٛط ثٝ آٖ اػت، ثخؾ لبثُ تٛرٟی اص دػبٚی ٚ اختالفبت دس ٔشاوض دادٌؼتشی ٔشثٛط ثٝ أٛاَ ٚ اػٙبد    

ٞب ؿبٞذ وبٞؾ اختالفبت ٔشدْ دس ایٗ صٔیٙٝ خٛاٞیٓ ثٛد.وٕه ثٝ ؿفبفیت،  اعٕیٙبٖ اػٙبد  ا٘زبْ ایٗ فؼبِیت

  ٞب دس ایٗ خلٛف، دس آسأؾ ٔؼبٔالت ٔٛحش خٛاٞذ ثٛد. ٔشثٛط ثٝ أالن ٚ ػبیش فؼبِیت

تٛا٘ذ فلُ ٟٕٔی دس خذٔت سػب٘ی ثٝ  ایٗ أش ٔی سػذ ٚ أىبٖ رؼُ دس اػٙبد ٔبِىیت اِىتشٚ٘یىی ثٝ حذالُ ٔی 

ثب ارشای عشح وبست ٔبِه پیؾ ثیٙی ٔی ٌشدد ضٕٗ وبٞؾ ثی ػبثمٝ تخّفبت دس حٛصٜ ٔؼىٗ ، ٔشدْ ؿشیف ثبؿذ.

 ٞضاس ٔیّیبسد تٛٔبٖ كشفٝ رٛیی  ٌشدد. 10حذالُ دس ٞش ػبَ دس حذٚد 

 

  ٚ ُٕوٙتشَ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٔذیشیت ) :٘مُیه ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٔضایبی اػتفبدٜ اص وبست ٔبِه دس ثخؾ ح

 ( حشوت رٕؼیت ؿٟشی

ٟٕٔتشیٗ ٔؼئّٝ دس ؿٟشٞب حشوت رٕؼیت اػٓ اص حشوت ثب ٚػیّٝ ٘مّیٝ ٚ یب اصدحبْ رٕؼیت دس ٔشاوض فشٚؽ ٚ      

اػٓ اص ٔؼبئُ ا٘ؼب٘ی ؿٟشی ٚ یب حٛادث ٚ « ٔؼبئُ ؿٟشی»خذٔبت اداسی ٚ سفبٞی ؿٟش، ػّت اكّی ثؼیبسی اص 

 س ؿٟشٞبی ثضسي ٔی ثبؿذ. ػٛا٘ح ؿٟشی د

فضبٞبی »دس ؿٟش ٚالؼی ٚ دس دسرٝ ثؼذی « حشوت رٕؼیت»وبٞؾ  ، اِىتشٚ٘یهٞٛؿٕٙذ ٚ اص ٔضایبی ؿٟش 

سا ثذٖٚ فشػبیؾ ٚ اكغىبن ثب یه ٞٙذػٝ ٔٛاصی أىبٖ پزیش ٔی ػبصد. دس ٚالغ دٚ فضبیی ؿذٖ ؿٟش « ٕٞضٔبٖ

ٔحؼٛة ٔی ؿٛد. ِزا حشوت « شوت رٕؼیت ؿٟشیٔذیشیت وٙتشَ ح»دس فضبی ٚالؼی ٚ فضبی ٔزبصی، ٘ٛػی 

تش ٚ ثشخٛسداس اص أٙیت ؿٟشی ٚ أٙیت سٚا٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ سا فشاٞٓ وٙذ. ؿٟشػبصی  ٞضیٙٝ تش، وٓ رٕؼیت ؿٟش آساْ

ٔزبصی ثٝ ظشفیت ٞبی ٚالؼی ؿٟش دس وٙبس ظشفیت ٞبی ٔزبصی ؿٟش تٛرٝ ٔی وٙذ ٚ ؿٟش سا ثب تٛرٝ ثٝ  -ٚالؼی 

یش اص اػبع ثب ٍ٘بٜ ثٝ ایٗ فضب ػبختٝ خٛاٞذ ؿذ ٚ ؿٟشٞبی ٔٛرٛد ضؿٟشٞبی آیٙذٜ ٘بٌ ایٗ دٚ فضب ٔی ػبصد.

 ثٝ ؿٟشٞبی ٚالؼی ٔی ثبؿذ « فضبٞبی ؿٟش اِىتشٚ٘یه»ثبصػبصی رذیذ ٚ اضبفٝ وشدٖ  ذ٘یبصٔٙ

ادارُ از زیر   2ًفر   وِ در ّر رٍز  تِ حذالل  300×  تَهاى ّسیٌِ ایاب ٍ رّاب  ٍ هَارد دیگر   7000

 ّسار ًفری 100تَهاى تِ ازای یه ؼْر  000/100/2هجوَػِ ادارات وارت هاله هراجؼِ هی وٌٌذ ;  

 ٍ  یا   750ّسار ًفر وٌین هی ؼَد  100هیلیَى ًفر در ًظر تگیرین ٍ تمعین تر  75اگر جوؼیت ایراى را 

 ؼْر در ایراى در ًظر گرفت  750هی تَاى 

 تَهاى تِ ازای ّر رٍز در ایراى ّسیٌِ هی گردد  000/000/575/1تَهاى  ; 000/100/2× ؼْر  750پط 

رٍز  260رٍز اظت وِ تا احتعاب تؼطیلی پٌجؽٌثِ ٍ جوؼِ در ول وؽَر حذٍد  365خَب یه ظال 

 واری تالی هی هاًذ  

 تَهاى   000/000/500/409;     000/000/575/1× رٍز  260حال ایي 

رخَردّای فیسیىی ، ترافیه، آلَدگی َّا ٍ ّسیٌِ ؼْرًٍذاى ایي هثلغ جذای از ّسیٌِ ّای صرفِ ٍلت ، ت

 ؼْر ٍجَد دارد. 1300الزم تِ رور اظت در ایراى تیػ از در والى ؼْرّا ٍ  دّْا هَارد دیگر هی تاؼذ. 
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 ؿٟشٚ٘ذ دِٚت ،وبست ٔبِه ٚدستٛػؼٝ ی  چٝ ػٛأُ دیٍشی ٔی تٛا٘ذ

 ؟ٔٛحشٚالغ ؿٛدٞٛؿٕٙذ 
 

ٚ سؿذ ؿٟش وبسثش ایٙتش٘ت داسد، ثٙبثشایٗ اص پتب٘ؼیُ ثؼیبس ثبالیی دس ایزبد  ٔیّیٖٛ 40اوٖٙٛ  ایشاٖ، ٞٓ   

رٟبٖ ٕٞیٗ ٔؼبِٝ  "ؿٟشٚ٘ذاٖ اِىتشٚ٘یه ثشخٛسداسیٓ ٚ یىی اص٘مبط لٛت ٔب دس ػغح ٔٙغمٝ ٚ ثؼضبٞٛؿٕٙذ ٚ 

 اػت. 

اػتفبدٜ اص خذٔبت   ػبصی ٚ تـٛیك ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ فشًٞٙ ،  تشیٗ ٔؼبِٝ دس ایزبد ؿٟشٚ٘ذاٖ اِىتشٚ٘یه ػٕذٜ  

 ت ٚ دیٍش ٟ٘بدٞبی اسائٝ دٞٙذٜ خذٔبت اػت. ثشخظ اسایٝ ؿذٜ تٛػظ دِٚ

آٔٛصؽ افشاد ربٔؼٝ اػٓ اص وبسٔٙذاٖ دِٚت، دا٘ـزٛیبٖ ٚغیشٜ ثبػج تشٚیذ فشًٞٙ اػتفبدٜ اص خذٔبت ثشخظ    

ػبِی ثشای تشثیت ٔتخللبٖ ٞبی  تٛا٘ذ اص ػغٛح اثتذایی دس دٚساٖ دثؼتبٖ تب آٔٛصؽ ٞب ٔی خٛاٞذ ؿذ. ایٗ آٔٛصؽ

ٞبی غیش ٔؼتمیٓ ٚ یب حتی آٔٛصؽ دس وبسثشدٞبی خبف سا دس  ٞبی آصاد وٛتبٜ ٚ ثّٙذٔذت، آٔٛصؽ ایٗ أش، آٔٛصؽ

ٌزاسی ٚ ارشا ٌشدد. كشف  ٞب ثبیذ تٛػظ افشاد ٔتخلق ٚ رٟت ٘یُ ثٝ اٞذاف ٔـخق ػیبػت ثشٌیشد. ایٗ آٔٛصؽ

ٌیشی  ٞب رٟت ػج حشوت افشاد ثٝ ایٗ ػٕت ؿٛد، ثّىٝ ثبیذ دس ایٗ آٔٛصؽتٛا٘ذ ثب ٞبی پبیٝ وبٔپیٛتش ٕ٘ی آٔٛصؽ

  ثٝ ػٕت اػتفبدٜ ثشخظ اص خذٔبت ثبؿذ. "وبٔال

تٛا٘ذ ثٝ ایٗ فشًٞٙ وٕه ٕ٘بیذ، آٔٛصؽ چٍٍٛ٘ی اػتفبدٜ اص خذٔبت ثٝ ربی  ٔؼبِٝ ثؼیبس ٟٔٓ دیٍش وٝ ٔی    

 ثیبٖ كشف ٚرٛد خذٔبت دس تجّیغبت اػت. 

ایٓ وٝ ایٗ  ؿٕبس ٔب دس تجّیغبت فمظ ػؼی دس اػالْ اسایٝ خذٔبت ٕ٘ٛدٜ تبوٖٙٛ ثٝ رض دس ٔٛاسد اٍ٘ـتٔتبػفب٘ٝ     

ثٝ تٟٙبیی ثشای تـٛیك ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ اػتفبدٜ اص ایٗ خذٔبت ٘یؼت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ دس تجّیغبت تّٛیضیٛ٘ی ثٝ وشات 

 ی اػتفبدٜ اص ایٗ خذٔت دس ٞیچ وزبی ایٗؿٛد، أب ٔؼٕٛال چٍٍٛ٘ اص ٚرٛد یه خذٔت اِىتشٚ٘یىی ٘بْ ثشدٜ ٔی

 ؿٛد.  تجّیغبت تّٛیضیٛ٘ی ٚ یب ربی دیٍش ثیبٖ ٕ٘ی

كشف ٚرٛد یه خذٔت ثٝ كٛست اِىتشٚ٘یىی اػالْ ٌشدد، ثشای اػتفبدٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ وبفی ٘یؼت. ثّىٝ ثبیذ ثغٛس     

ثؼیبس ؿبیؼتٝ دس ٚة ػبیت، چٍٍٛ٘ی اػتفبدٜ اص آٖ خذٔت ثٝ ٘حٛ  وبٔالً ٚاضح ٚ ػّٕی ٚ اص دیذ یه ؿٟشٚ٘ذ

 خذٔت آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد.  تّٛیضیٖٛ ٚ یب ٞش سػب٘ٝ دیٍش ٔٙبػت آٖ

ؿٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یه آٖ اػت وٝ كشف ایزبد یه ٚة ػبیت ٕ٘ی ٞٛؿٕٙذ ػبصی ٚ ٔؼبِٝ ٟٕٔتش ثشای تشٚیذ     

ت اِىتشٚ٘یه ثٝ تٛاٖ ادػب وشد وٝ یه ؿشوت ٚ یب ػبصٔبٖ یه ػبصٔبٖ اِىتشٚ٘یه اػت ٚ دسحبَ اسایٝ خذٔب

ٔخبعجبٖ خٛد اػت. ٔتبػفب٘ٝ ثٝ رض ثب٘ىٟب ) وٝ ایـبٖ ٘یض ثغٛس وبُٔ ٚ ػّٕی ٞٙٛص ٔٛفك ثٝ ثشلشاسی ػیؼتٓ 

ثب٘ىذاسی اِىتشٚ٘یه ٔٛثبیّی یب ٔٛثبیُ ثب٘ىیًٙ ٘ـذٜ ا٘ذ( ػبیش ٟ٘بدٞب ٚ اسٌبٟ٘بی وـٛس ٞٙٛص فمظ ثٛػیّٝ 

بیٙذ، دس حبِیىٝ اوخش پیؾ ثیٙی ٞب دس رٟبٖ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ٔی سػذ ایٙتش٘ت الذاْ ثٝ اسایٝ خذٔبت اِىتشٚ٘یه ٔی ٕ٘

وٝ ٌٛؿی ٞبی ٔٛثبیُ دس آیٙذٜ ٌٛی ػجمت سا اص وبٔپیٛتش ٞبی ؿخلی ٔی سثبیٙذ. تٛرٝ ثٝ ٔذیب ٞبی ٔختّف ثشای 

ؿذٜ  اسایٝ خذٔبت اِىتشٚ٘یه ثشای ایزبد یه ربٔؼٝ ٚالؼی اِىتشٚ٘یه اص ضشٚسیبتی اػت وٝ وٕتش ثٝ آٖ پشداختٝ

 اػت.

  اِىتشٚ٘یه ٔـٟٛس د٘یب وذأٙذ ؟ٞٛؿٕٙذ ٚ ؿٟش ٞبی  
ٔی  ٘الیٗ دس ایٗ ؿٟش اسائٝآ٘ٛع خذٔبت  500ثشتشیٗ ؿٟش اِىتشٚ٘یىی رٟبٖ ػئَٛ ) وشٜ رٙٛثی ( ٔی ثبؿذ وٝ    

ثٝ  ؿٛد وٝ ایٗ ٔٛضٛع ، آِٛدٌی ٞٛا ، تشافیه ، ٔلشف ػٛخت ٚ تلبدفبت سا٘ٙذٌی سا دس ایٗ ؿٟش دٜ ٔیّیٖٛ ٘فشی

ؿذت وبٞؾ دادٜ اػت.ٕٞٝ تبوؼی ٞب ٚ ثیـتش خٛدسٚٞب دس ؿٟش ػئَٛ ثٝ ٘مـٝ اِىتشٚ٘یىی ٔزٟض٘ذ ٚ ثب 
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ؿٙبػبیی ٚضغ خیبثبٟ٘ب ٚ ؿشایظ تشافیىی ٔؼیش ٔٙبػت سا ا٘تخبة ٔی وٙٙذ.اص ٞش پٙذ 

اس٘ذ ٚ اص ٞش دٜ خب٘ٛاس وشٜ ای دس ؿٟش ػئَٛ چٟبس خب٘ٛادٜ ثٝ ایٙتش٘ت ثب ػشػت كذ ٍٔبثبیت دس حب٘یٝ دػتشػی د

٘فش كبحت تّفٗ ٕٞشاٜ ٞؼتٙذ.أىبٖ تٕبؿبی ثش٘بٔٝ ٞبی تّٛیضیٛ٘ی اص عشیك تّفٗ ٕٞشاٜ ٚ داخُ  9ؿٟشٚ٘ذ ػئَٛ 

ؿٟشٞبی تٛویٛ ، ػیذ٘ی ، ٔیالٖ ، ِٙذٖ ، ّٞؼیٙىی ،  ػبَ لجُ فشاٞٓ ؿذٜ اػت. ؿؾ خٛدسٚٞب دس ػئَٛ اص

 ٚ٘یىی رٟبٖ ٔی ثبؿٙذ.وپٟٙبن ، دٚثی ٚ دٚثّیٗ ٘یض اص رّٕٝ ؿٟشٞبی اِىتش

دس ایشاٖ ٘یض ؿٟشٞبی ویؾ ، ٔـٟذ ، تٟشاٖ ، اكفٟبٖ ، ثٓ ، تجشیض ، ؿیشاص ، وشٔبٖ ، یضد ، ثٟـٟش ٚ ػیشربٖ ٚ     

ثشداؿتٝ ا٘ذ وٝ فمظ كشف ٞضیٙٝ ٞبی ٍٞٙفت ثب ارشای ٘شْ افضاسٞبی اِىتشٚ٘یىی ؿذٖ ٌبْ ٞبیی ثٝ ػٕت اسان ٘یض 

 ثش٘بٔٝ ای ربٔغ دس پـت ػش آٟ٘ب لشاس ٘ذاسد . ضؼیف ٚ غیش لبثُ تٛػؼٝ ثٛدٜ ٚ

 

 : ٚضؼیت ایذٜ دس داخُ ٚ خبسد 

 ایذٜ ٞیچ تب ربیی وٝ ٍ٘بس٘ذٌبٖ اعالع داس٘ذ ٚ ٌشدد ٔی اسائٝ وـٛس دس ثبس اِٚیٗ ثشای ٔبِه وبست ایذٜ       

 ٍ٘شدیذٜ  ارشا ٚ ٝؿٟشی اسائ ٚاحذ ، ٔذیشیت اِىتشٚ٘یه ٞٛؿٕٙذ ػبصی دِٚت ساػتبی دس ارشایی لبثُ ٚ ٔٙغمی

اػت ٚ ٘شْ افضاسٞبی ٔٛرٛد دس وـٛس وٝ ثؼٙٛاٖ ٘شْ افضاس ثب٘ه ربٔغ اعالػبت أالن ٔؼشفی ؿذٜ ا٘ذ فمظ  خذٔبت 

یه ػبصٔبٖ یب اداسٜ سا ثٝ كٛست ٔٛسدی پٛؿؾ ٔی دٞٙذ وٝ ثٝ دِیُ ػذْ ٘یبص ػٙزی ٔٙبػت ، پیچیذٌی ٘شْ افضاس 

،  فشًٞٙ ػبصی، ثؼتش ػبصیفبصٞبی ٔختّف پیبدٜ ػبصی ػیؼتٓ ) ٚ ثؼیبسی ٔٛاسد دیٍش ٕٞب٘ٙذ ػذْ سػبیت

( ٘تیزٝ ثخؾ ٘جٛدٜ ٚ ٕٞبٖ سٚاَ وبغز ثبصی ٚ سفت ٚ آٔذ  ٍٕٞبٔی ثب دِٚت ٚ تزبست اِىتشٚ٘یه،  خٛدوبس ػبصی

 ی ٚ صیؼتی ٚ... سا دس ثش داسد.ٔىشس ؿٟشٚ٘ذاٖ ،آِٛدٌی ٞبی كٛت

دس ٟ٘بیت اٌش ٕٞب٘ٙذ ایٗ ایذٜ دس وـٛس ارشایی ؿذٜ ثبؿذ پغ ٘جبیذ ٔؼضالتی ٕٞچٖٛ ػٛء اػتفبدٜ اص ٔذاسن،     

ٔـىالت ٔختّف اص  ٔفمٛد ؿذٖ ٚ ػشلت ٔذاسن ، فؼبدٞبی اداسی، ػذْ دػتشػی ػشیغ ٚ دلیك ثٝ وّیٝ اػٙبد ٚ 

صٔب٘ی وٝ ٕٞٝ فؼبِیت ٞب ثٝ ػٛی اِىتشٚ٘یىی ؿذٖ حشوت ٔی وٙٙذٚرٛد داؿتٝ دس  رّٕٝ آِٛدٌی ٞٛا ٚ تشافیه

ثبؿذ پغ ثب یه حؼبة ػشاٍ٘ـتی ٔی تٛاٖ دسیبفت ٘جٛد یه ػیؼتٓ ٕٞبًٞٙ، دلیك ، دس دػتشع ٚ وبسآٔذ دس 

 وٙبس آؿفتٍی ٔٛرٛد دس ثبصاس ٔؼىٗ ٔٛرت ایٗ ٕٞٝ ٔؼضُ ؿذٜ اػت.

 ػٙتش دیتب: 

ٞبی ٔختّف، ٔشاوض دادٜ رٟت دس ثش ٌشفتٗ تزٟیضات، اعالػبت ٚ  وبسثشاٖ ثٝ ػشٚیغ ٔشٚصٜ ثب سؿذ ٘یبصٞبیا    

ا٘ذ. ثشعجك تؼشیف اسایٝ  ٞبی وبسثشدی حؼبع دس فضبیی وبٔالً ٔغٕئٗ ٚ داسای لبثّیت ٌؼتشؽ عشاحی ؿذٜ ثش٘بٔٝ

تٙذ وٝ وبس ، ٔشاوض دادٜ ٔتـىُ اص ارضای ضشٚسی صیش ػبختی ٞؼRenewable Energy Policy ؿذٜ اص رب٘ت

ٞبی استجبعبت اِىتشٚ٘یىی سا ثٝ ػٟذٜ داس٘ذ ٚ دس ٘تیزٝ تٕبٔی  اِىتشٚ٘یىی ٚ ثخؾ پـتیجب٘ی اص ایٙتش٘ت ٚ تزبست

ای ػُٕ ٕ٘بیٙذ. ثٝ عٛس وّی  ٞب ثبیذ دلیك، ٔغبثك ثش٘بٔٝ ٚ ثذٖٚ وٛچىتشیٗ ٚلفٝ ٞبی اسایٝ ؿذٜ دس آٖ ػشٚیغ

ؿٛ٘ذ: رخیشٜ ػبصی، ٔذیشیت، پشداصؽ ٚ  ٔٛاسد صیش تؼشیف ٔیٔشاوض دادٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىب٘ی رٟت فشاٞٓ آٚسدٖ 

  .ٞبی اعالػبتی ٞبی وبسثشدی یب ٔذیشیت رٟت پشداصؽ تجبدَ اعالػبت دیزیتبَ ٚ ٕٞچٙیٗ فشاٞٓ آٚسدٖ ػشٚیغ

 :ٔؼیبسٞبی عشاحی ٔشاوض دادٜ    
 لبثّیت دػتشػی ثبال (High Availability)  

 تٛػؼٝ پزیشی (Scalability) 

 أٙیت (Security)  

 لبثّیت ٔذیشیت (Manageability) 

http://www.safarayaneh.com/solutions/Pages/Shahrsazi.aspx#f0
http://www.safarayaneh.com/solutions/Pages/Shahrsazi.aspx#f1
http://www.safarayaneh.com/solutions/Pages/Shahrsazi.aspx#f1
http://www.safarayaneh.com/solutions/Pages/Shahrsazi.aspx#f1
http://www.safarayaneh.com/solutions/Pages/Shahrsazi.aspx#f2
http://www.safarayaneh.com/solutions/Pages/Shahrsazi.aspx#f2
http://www.safarayaneh.com/solutions/Pages/Shahrsazi.aspx#f3
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ٞبی تزبسی سٚص ثبػج ایزبد سلبثت ثشای اسائٝ خذٔبت ٔتٙبػت ثٝ  تٙٛع ٚ پیچیذٌی ٘یبص   

ٞبی فٙبٚسی اعالػبت ثبیذ أىبٖ ایزبد یه صیشػبخت ٔشوض  ؿٛد. دس ٔشحّٝ اَٚ ػبصٔبٖ ٔٙظٛس افضایؾ ثبصدٞی ٔی

 .ٞبی ٔتٙٛع ٚ ٔختّف سا فشاٞٓ ٕ٘بیٙذ ٗ یه لبِت ػبختبسی ثشای ٔحیظدادٜ ثب ایٗ لبثّیت سا ثٝ ٔٙظٛس تؼیی

 

  :ٖٚرٛد ػیؼتٓ لذست پـتیجب 
ثبؿذ. ثب تٛرٝ ثٝ أىبٖ دٞی ثذٖٚ ٚلفٝ ثٝ ٔـتشیبٖ ٔیػشٚیغ Data Centerتشیٗ ٔؼبئُ دس یىی اص ٟٔٓ   

ق پـتیجبٖ ضشٚسی اػت. ٔؼٕٛالً لغغ ثشق ثٝ دالیُ ٔختّف ٕٞچٖٛ حٛادث غیشٔتشلجٝ یب رًٙ، ٘یبص ثٝ ػیؼتٓ ثش

Data Center ٞبی ثضسي اصUPS 100دٞی ثٝ ثیؾ اص  وٙٙذ وٝ أىبٖ ػشٚیغٞبی ٔخلٛكی اػتفبدٜ ٔی 

ای ٚرٛد داسد تب دس كٛست لغغ ، ط٘شاتٛسٞبی لٛی ٘یض دس ٔشوض دادUPSٜوبٔپیٛتش سا داس٘ذ. ػالٜٚ ثش ػیؼتٓ 

 د. دٞی ثذٖٚ ٚلفٝ ا٘زبْ ؿٛثّٙذٔذت ثشق، ػشٚیغ

 

 :٘تیزٝ ٌیشی 
اص ٘ظش ثٟذاؿت، ٔؼٕبسی، فضبی ػجض ٚ ؿٟشػبصی ٚ... ٚ ؿٟش ٞٛؿٕٙذ ثشای ایٙىٝ اٍِٛی ٔٙبػجی اص ؿٟش آثبد     

ثضاس دلیك ٚ ٔٙبػت دس  ػٙٛاٖ یه اداؿتٝ ثبؿیٓ ٔی ثبیؼت فٙبٚسی اعالػبت ٚ استجبعبت سا ثٝ ٔفْٟٛ ٚالؼی ثٝ

افتبد وٝ ػضٔی ٍٕٞب٘ی دس ٔؼٛٚالٖ، ػیبػتٕذاساٖ ٚ  ذاتفبق خٛاٞٔذیشیت ؿٟشی وبسثشدی وٙیٓ. ایٗ ٟٔٓ صٔب٘ی 

كبحجٙظشاٖ ثٝ ٔٙظٛس تجییٗ ٚ تحىیٓ ربیٍبٜ فٙبٚسی اعالػبت دس ٘ظبْ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ اداسٜ ؿٟشی دس ساػتبی 

 كٛست یه ػبِٝ ٚ ثش٘بٔٝ تٛػؼٝ ؿٟشی ثٝ 20دػتیبثی ثٝ اٞذاف ٚ ثش٘بٔٝ ٞب ٚ دس ساع آٟ٘ب اٞذاف چـٓ ا٘ذاص 

 شًٞٙ ػٕٛٔی دس وـٛس تّمی ٚ اػتٕشاس یبثذ تب ؿبٞذ تحِٛی ػظیٓ دس ٔذیشیت ؿٟشی ثبؿیٓ.ف

ای اص ٔضایبی ایٗ عشح ثٛد وٝ ثب ٔغشح ؿذ، تٟٙب ٌٛؿٝوبست ٔبِه ٔضایبی پیـٟٙبد وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٚ عشحی  ٔغبِت    

دا٘ٓ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ صیشثٙبیی وش ٔیحبكُ ؿذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ دس ا٘تٟب، ایٗ ٘ىتٝ سا لبثُ ر ٜ  تحمیمبت ا٘ذن ٍ٘بس٘ذ

ٚرٛد ٘خٛاٞذ داؿت. أیذٚاسْ ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت  ػبٔب٘ٝ اكِٛی ایٗ  ثٟشٜ ٔٙذیثذٖٚ وٕه دِٚت ایٗ عشح ، ثٛدٖ 

، ٔؼئِٛیٗ ٔحتشْ دس ٚ ٞٛؿٕٙذ ػبصی ؿٟشٞب  ایٗ عشح، ٚ ٘یض ػضْ دِٚت ثشای ٌؼتشؽ فٙبٚسی اعالػبت دس وـٛس

سی فؼبَ داؿتٝ ثبؿٙذ، چشا وٝ ایٗ عشح ثبػج وٓ ؿذٖ فبكّٝ وـٛسٔبٖ ثب ػبیش ا٘ذاصی ایٗ پشٚطٜ حضٛساٜ

  ٚ سضبیت ػْٕٛ سا دس ثش خٛاٞذ داؿت . وـٛسٞبی پیـشفتٝ دس صٔیٙٝ فٙبٚسی اعالػبت خٛاٞذ ؿذ

ش ٚ تتٛاٖ ثؼیبس ػبدٜؿٛد ایٗ اػت وٝ دس یه ؿٟش ٞٛؿٕٙذ ، وبسٞب سا ٔیآ٘چٝ اص ٔغبِت اسائٝ ؿذٜ ثشداؿت ٔی    

ٞبی ٔختّف تٛاٖ اص دیذٌبٜثب اعٕیٙبٖ خبعش ثیـتشی ا٘زبْ داد. تبحیش ثىبسٌیشی فٙبٚسی اعاّلػبت ٚ استجبعبت سا ٔی

ػبصی ٞب، ؿفبفتٛا٘ذ ثبػج ػشػت ٚ ػِٟٛت دس ا٘زبْ فؼبِیّتثشسّػی وشد. اص دیذٌبٜ ٔذیشاٖ ؿٟشی، ایٗ پذیذٜ ٔی

ؿٛد. اص دیذ وبسثشاٖ ٘یض، دسیبفت خذٔبت دس ٞش صٔبٖ ٚ ٞش ٔىبٖ  دس اسائٝ خذٔبت ٚ اػتفبدٜ اص ٘ظشات ؿٟشٚ٘ذاٖ

داسد. دس كٛستی وٝ ٔذیشاٖ ؿٟشی ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب تٕبْ اثؼبد فشكت ٔغتٕٙی اػت وٝ سضبیت آٟ٘ب سا دس پی

 ثىبسٌیشی فٙبٚسی اعّالػبت ٚ استجبعبت دس لبِت ؿٟش، ؿٟشداسی ٚ ؿٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یىی آؿٙب ؿذٜ ٚ آٖ سا ثپزیش٘ذ،

 یبثذ.ػشػت تٛػؼٝ ایٗ پذیذٜ ثیـتش ؿذٜ ٚ ؿب٘غ داؿتٗ یه ؿٟش خٛة ٚ پبػخٍٛ افضایؾ ٔی
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ػثاض ثاتتی راد  - الىترًٍیه   ؼْر - ؼْر هجازی: ای دیجیتال یه ؼْرّ آؼٌایی تا گام 

http://www.hamshahrionline.ir/news-92163.aspx 

     یاىدوتر ػلى صثاغ -ّوؽْرى آًالیي  - دٍلت دیجیتال  - ؼْر هجازی هفاّین: دٍلت دیجیتال چیعت؟ 

http://www.hamshahrionline.ir/news-1123.aspx 

پرٍر                                                               حویذ ضیایی - دٍلت دیجیتال  - ؼْر هجازی فعاد اداری  دٍلت الىترًٍیه ضذ 
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 تیي وٌفراًط اٍلیي -اطالػات ػصر تحلیلگراى هاٌّاهِ 1390 -دوتر ػلی اوثر جاللی -ؼْر الىترًٍیه ٍ هذیریت ؼْریهمالِ  
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 http://www.bestarticles.ir/?p=2817پَر     داداغ  ّاؼن: هترجن/هَلف    120 ؼوارُ-ظیسدّن ظال-تذتیر هاٌّاهِ 

جی  ظایت هروس اطالػت ػلوی تخصصی هذیریت ؼْری رضا الّی 
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داًؽجَی دٍرُ وارؼٌاظی ارؼذ طراحی ٍ ترًاهِ ریسی ؼْری ٍ هٌطمِ ای  - ظیذحعام الذیي ػمیلی -هذیریت ؼْریهمالِ  
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http://www.hamshahrionline.ir/news-92163.aspx
http://www.hamshahrionline.ir/news-1123.aspx
http://www.hamshahrionline.ir/news-1123.aspx
http://www.hamshahrionline.ir/news-127493.aspx
http://www.civilica.com/Paper-ICEC01-ICEC01_015.html
http://www.civilica.com/Papers-ICEC01.html
http://www.civilica.com/Paper-ICEC01-ICEC01_015.html
http://www.naghshebardari.ir/gis_Shahri.aspx
http://www.bestarticles.ir/?p=2817
http://umic.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=2063&Itemid=198
http://umic.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=2063&Itemid=198
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&queryWr=%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%8A&simoradv=ADV

