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:  چىیذٜ

أشٚصٜ ٔؼئّٝ حُٕ ٚ ٘مُ یىی اص فٕذٜ تشیٗ ٔؼبئُ والٖ ؿٟشٞب ٔحؼٛة ٔی ؿٛد ، ثشٚص ٔـىُ دس ایٗ 

ػیؼتٓ ٔی تٛا٘ذ ٔـىالتی اص لجیُ اتالف ٚلت ٚ ا٘شطی ،افضایؾ ٞضیٙٝ ٞبی ص٘ذٌی ؿٟشی ٚ افضایؾ آِٛدٌی 

یىی اص ٔجبحج اػبػی وٝ دس تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی ثٝ آٖ پشداختٝ ٔی .ٔحیظ صیؼت دس ص٘ذٌی ؿٟشی ثٝ ٚرٛد آٚسد

ثب تٛرٝ ثٝ صٔبٖ ثش ٚ ٞضیٙٝ ثش ثٛدٖ تٛػقٝ صیشػبختٟب ثشای .  ؿٛد ٔؼئّٝ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی وبسآٔذ اػت

اػتفبدٜ اص ٚػبیُ ٘مّیٝ ؿخلی ، تٛػقٝ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ساٞىبس ٔٙبػجی ثشای حُ ٔـىُ تشافیه ثٝ حؼبة 

اػتفبدٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ اص حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ثبفج استمبی ؿشایظ وٕی ٚ ویفی ص٘ذٌی دس ؿٟشٞب ،ثٟجٛد .ٔی آیذ

دس ایٗ ٔیبٖ تٛػقٝ حُٕ ٚ ٘مُ ا٘جٜٛ  تحٛالت .ٔحیظ صیؼت ؿٟشی ٚ سػیذٖ ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی خٛاٞذ ؿذ

صیبدی سا دس ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذاٖ ػبوٗ دس والٖ ؿٟشٞب ثٛرٛد خٛاٞذ آٚسد ٚ ػجت وبٞؾ اتالف ٚلت ٚ ٔلشف ا٘شطی 

،افضایؾ ػالٔت رؼٕی ٚ سٚا٘ی ،وبٞؾ ٔشي ٚ ٔیش ا٘ؼبٟ٘ب ٚ كذٔبت ٘بؿی اص تلبدفبت سا٘ٙذٌی ٚوبٞؾ 

حُٕ ٚ ٘مُ ا٘جٜٛ  ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ػیؼتٕٟبی پٛیب دس صٔیٙٝ سػیذٖ . اػتٟالن ٚػبیظ ٘مّیٝ ؿخلی خٛاٞذ ؿذ

ثٙبثشایٗ دس فشآیٙذ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی ٞبی ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ ثبیؼتی ثٝ .ثٝ تٛػقٝ پبیذاس دس والٖ ؿٟشٞب ٔی ثبؿذ 

ٔٛاسدی ٘ؾیش اسصیبثی ،٘حٜٛ ؿٙبػبیی تىِٙٛٛطیٟب ٔٛرٛدٚا٘تخبة تىِٙٛٛطی ٔٙبػت ، اسصیبثی فشضٝ وٙٙذٌبٖ ٚ٘حٜٛ 

اوتؼبة تىِٙٛٛطی،لشاسدادٟٞبی ٔٙقمذٜ ، ثٛٔی ػبصی ٚ ا٘غجبق ثب ؿشایظ صیؼت ٔحیغی وـٛس اص إٞیت ٚیظٜ ای 

ثشخٛسداس اػت وٝ ٞذف اكّی ایٗ ٔمبِٝ ثشسػی إٞیت تٛرٝ ثٝ ٔؼبئُ ٔحیظ صیؼت دس ثٛٔی ػبصی 

. تىِٙٛٛطیٟبی حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ٔی ثبؿذ

ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی ٔٛحش،فٗ افضاس ،ا٘ؼبٖ افضاس، ثٛٔی ػبصی،تىِٙٛٛطی ػجض،آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت : ٚاطٟٞبی وّیذی
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ٔمذٔٝ  -1

ٌؼتشؽ سٚصافضٖٚ رٕقیت والٖ ؿٟشٞب ٚ  ٔٛضٛفبتی ٘ؾیش ٘بٞٙزبسیٟبی ثلشی ٚ صیؼت ٔحیغی ،تشافیه 

ٚآِٛدٌی ٞٛا ٔذیشیت ؿٟشی سا دس  ایٗ ٔؼیش لشاس ٔی دٞذ وٝ ساٞىبسٞبی وبسآٔذی ٘ؾیش تٛػقٝ پبیذاس سا اتخبر 

دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ ٘ؾیش ایشاٖ ثٝ دِیُ ٘بسػبیی ٚ وٕجٛد ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ دس أٛس صیش . وٙٙذ

. ثٙبیی ربٔقٝ ،٘یبص ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ ثٝ ٔٛاصات تٛػقٝ التلبدی ثیـتش احؼبع ٔی ؿٛد 

ثٝ عٛس وّی حُٕ ٚ ٘مُ ٔقٕٛال یه دٞٓ اسصؽ افضٚدٜ اوخش التلبدٞب سا ثٝ كٛست ٔؼتمیٓ ؿبُٔ ٔی ؿٛد ٚ اٌش 

ثٝ عٛس غیش ٔؼتمیٓ ثٝ آٖ ثٍٙشیٓ تٛػقٝ ػیؼتٕٟبی حُٕ ٚ ٘مُ رضء پبیٝ ٞبی سؿذ التلبدی ثٛدٜ ٚ ٘مؾ 

دس ثیٗ ؿیٜٛ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی دسٖٚ ؿٟشی فبدال٘ٝ تشیٗ . اػبػی سا ثشای پشٚػٝ ٞبی تٛػقٝ ایفب ٔی وٙٙذ

ػبٔب٘ٝ حُٕ ٚ ٘مُ ؿٟشی ثٝ ؿٕبس       ٔی آیذ وٝ فالٜٚ ثش ربثزبیی ٔؼبفش پیؾ ؿشط تٛػقٝ پبیذاس دس والٖ 

ساٜ آٞٗ ؿٟشی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ؿیٜٛ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ا٘جٜٛ ٔؼبفش دس وٙبس أتیبصات . ؿٟشٞب ٔحؼٛة ٔی ٌشدد

اسص٘ذٜ ای ٔب٘ٙذ كشفٝ رٛیی ٞبی التلبدی دس ٔلشف ػٛخت،رٌّٛیشی اص آِٛدٌی ٞٛا، ٘ضدیه ؿذٖ ثٝ 

 أىبٖ ا٘زبْ ػفشٞبی (ثب تٛرٝ ثٝ افضایؾ لیٕت ػٛخت دس آیٙذٜ ٚ تٛرٝ ٔٛوذ ثٝ حفؼ ٔحیظ صیؼت )اػتب٘ذاسدٞبی ٔحیغی 

دسٖٚ ؿٟشی دلیك ٚ ایٕٗ ثب ثبالتشیٗ فٗ آٚسی ٕٔىٗ ٚ ایزبد فشًٞٙ ٚ ٘ؾٓ ارتٕبفی إٞیت ایٗ ثخؾ سا 

ثٙبثشایٗ تٛػقٝ ثخؾ . فضٚ٘ی دادٜ ٚ تذاْٚ ٚ تٛػقٝ ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی سا دس وـٛس ثٝ د٘جبَ داؿتٝ اػت

حُٕ ٚ ٘مُ سیّی اص فٛأُ ٔٛحش دس سؿذ ٚ تٛػقٝ التلبدی ثٝ كٛست ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ ٔحؼٛة  ٔی 

أشٚصٜ ٔذیشاٖ ؿٟشی دس اللی ٘مبط رٟبٖ اص ِحبػ ٔذیشیتی ثب ؿشایظ ٔتغیش ٚ پیچیذٜ ای سٚثٝ سٚ .ٌشدد

آٟ٘ب خٛاٞبٖ ا٘ٛافی اص ػیؼتٕٟبی ٔذیشیتی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی . ا٘تؾبسات ٔشدْ ٘یض افضایؾ یبفتٝ اػت .ٞؼتٙذ

ٔٙبثـ ٔٛسد ٘یبص ٞش سٚص ٔحذٚدتش ٔی . ا٘ذ وٝ دس دػتشع ثٛدٜ ٚ دس ٔمبثُ ٘یبصٞبی آ٘بٖ پبػخٍٛ ٚ ٔؼئَٛ ثبؿٙذ

ؿٛد ٚ ٘ٛآٚسیٟبی رذیذ ؿٟشٞب سا دچبس تغییشات فذیذٜ ای ٕ٘ٛدٜ اػت ،ثغٛسیىٝ ٔـىالت ارتٕبفی ؿٟشٞب 

تغییش ٚ تحٛالت ػشیـ دس فشكٝ ٞبی ػیبػی . پیچیذٜ تش ؿذٜ ٚ ٘یبص ثٝ ٕٞبٍٞٙی دس ثش٘بٔٝ سیضی فضٚ٘ی یبفتٝ اػت

،التلبدی ،صیؼت ٔحیغی ،ارتٕبفی ٚ فٗ آٚسی ،٘بتٛا٘ی سٚیىشدٞبی فقّی ثٝ أش ٔذیشیت ٚ ثش٘ـبٔٝ سیضی 

ایـٗ سٚیـىشدٞب غبِجب ساٜ حُ ٞبیی ثشای .تٛػـقٝ ؿـٟشی سا رٟت سٚیبسٚیـی ثب ایٗ تغـییشات آؿىبس ٔی ػبصد

اٌشچٝ ایٗ ساٜ حُ ٞب صٔب٘ی اص افتجبس ٘ؼجی ثشخٛسداس ثٛدٜ ا٘ذ،أب ایٙه وبسثشد خٛد سا اص دػت . ٔؼبئُ ٌزؿتٝ ا٘ذ

تـىیالت ٔذیشاٖ ؿٟشی ثٝ عٛس فٕذٜ ثش .دادٜ ٚ حتی ثٝ ٔیضاٖ صیبدی ثش افضایؾ ٔـىالت فقّی تبحیش ٌزاؿتٝ ا٘ذ

ایٗ ػبختبسٞب ٔقٕٛال ثب تٛرٝ ثٝ تفىیه وبسوشدٞب ٚ .اػبع ػبختبسٞبی ٞشٔی ٚ ػّؼّٝ ٔشاتت ٔتٕشوض لشاس داسد
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دس اوخش ثش٘بٔٝ سیضیٟب ٔذیشیتٟبی ؿٟشی لبدس .دپبستٕبٟ٘بی ٌٛ٘بٌٖٛ تب حذ صیبدی ثٝ ؿىُ ثخـی فُٕ ٔی وٙٙذ

دس ٘تیزٝ ثشای .٘یؼتٙذ وٝ چبسچٛة ٚ ػبص ٚ وبسٞبی ٔٙبػجی سا رٟت ٔٛارٟٝ ثب ؿشایظ ٔتغیش فشاٞٓ ػبص٘ذ 

ؿٟشداسیٟب ٘یبص ثٝ تٛػقٝ فشایٙذ تلٕیٓ ٌیشی وٝ ثتٛا٘ذ أىبٖ تذٚیٗ ارشای اػتشاتظی ٞبی فقبَ دس ٔمبثّٝ ثب 

. ا احؼبع ٔی ؿٛد"ؿشایظ ٔتحَٛ سا فشاٞٓ ٕ٘بیذ ؿذیذ

 ٘مؾ ٔذیشیت تىِٙٛٛطی دس ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی-2 

 ؿٛسای تحمیمبت ّٔی آٔشیىب ٔذیشیت تىِٙٛٛطی سا یه حٛصٜ ثیٗ سؿتٝ ای وٝ ثب عشح سیضی :تقشیف ٔذیشیت تىِٙٛٛطی

،تٛػقٝ ٚپیبدٜ ػبصی تٛإ٘ٙذیٟبی تىِٙٛٛطیه ثشای ؿىُ دادٖ ٚتحمك اٞذاف اػتشاتظیه ٚفّٕیبتی یه ػبصٔبٖ 

 .ػشٚ وبس داسد

ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی فجبست اػت اص ٚاسد ٕ٘ٛدٖ فٛأُ تىِٙٛٛطیه خبف اص : (ػبصٔبٖ ُّٔ)تقشیف ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی

وـٛسٞبی تٛػقٝ یبفتٝ ثٝ وـٛس ٞبی دس حبَ تٛػقٝ تب ایٗ وـٛس ٞب سا لبدس ثٝ تٟیٝ ٚثىبس ٌیشی اثضاسٞبی تِٛیذی 

دػتیبثی ثٝ تىِٙٛٛطی دس ثٍٙبٟٞبی تِٛیذی تٟٙب اص عشیك ا٘تمبَ .رذیذ ٌٚؼتشؽ ٚتٛػقٝ اثضاسٞبی ٔٛرٛد ػبصد

 تىِٙٛٛطی أىبٖ پزیشاػت ، چٝ ا٘تمبَ فٕٛدی ٚ چٝ ا٘تمبَ افمی

 ا٘تمبَ فٕٛدی یب ا٘تمبَ تحمیك ٚ تٛػقٝ ، اعالفبت فٙی ٚ یبفتٝ ٞبی تحمیمبت وبسثشدی ثٝ ٔشحّٝ :ا٘تمبَ فٕٛدی 

 .تٛػقٝ ٚ عشاحی ٟٔٙذػی ا٘تمبَ یبفتٝ ٚ ػپغ ثب تزبسی ؿذٖ تىِٙٛٛطی ثٝ فشایٙذ تِٛیذ ٚاسد ٔی ؿٛد

 ا٘تمبَ افمی تىِٙٛٛطی اص یه ػغح تٛإ٘ٙذی دس وـٛس یب ؿشوت دیٍش ثٝ ٕٞبٖ ػغح تٛإ٘ٙذی دس : ا٘تمبَ افمی 

دس ایٗ حبِت ٞشچٝ ػغح ٌیش٘ذٜ تىِٙٛٛطی ثبالتش ثبؿذ ٞضیٙٝ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی . ٔحُ دیٍشی ٔٙتمُ ٔی ؿٛد

 .وبٞؾ ٔی یبثذ ٚ رزة آٖ ثٝ كٛست ٔٛحشتشی ا٘زبْ ٔی ؿٛد

 ٔٛفك ٔی ٌشدد "ٔتمبضی "ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی فشایٙذی اػت وٝ عی آٖ ٌیش٘ذٜ تىِٙٛٛطی : اسوبٖ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی

ضٕٗ تٟیٝ ػخت افضاسٞبی الصْ ثٝ ػغح ٔغّٛثی اص ٘شْ افضاسٞب ٚ فٛت ٚفٟٙبی ٟ٘فتٝ دس تىِٙٛٛطی ٔٛسدا٘تمبَ 

 دػت یبثذ ٚثذیٗ ٚػیّٝ ثب پشداخت ٞضیٙٝ تىِٙٛٛطی ٔشثٛعٝ ، ثٝ سٚؿٟبی "فشضٝ وٙٙذٜ "اصعشیك ا٘تمبَ دٞٙذٜ 

  .ثٟتشی دس تِٛیذ یب اسائٝ خذٔبت ٔٛسد٘یبص احبعٝ یبثذ

 ٚیظٌیٟبی یه ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی ٔٛحش ٚٔٛفك پبیذاس
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تـخیق ٟٔبستٟبی الصْ رٟت اػتفبدٜ - تقشیف ٚتٙؾیٓ تىِٙٛٛطی ثشای ؿشایظ ٔحّی  ٚ صیؼت ٔحیغی ٔملذ

اعٕیٙبٖ اصفّٕیبت - اعٕیٙبٖ اص تغجیك تىِٙٛٛطی ثب فشًٞٙ ٔحّی ٚ ٔبٞیت ارتٕبفی ٔملذ تىِٙٛٛطی-تىِٙٛٛطی

حضٛس ؿشیه ٚحبفؼ - پبییٗ ثٛدٖ ٔیضاٖ آِٛدٌی صیؼت ٔحیظ ٘بؿی اص ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی- ٍٟ٘ذاسی ٚتقٕیشات

 ٔٙبفـ دس ٔملذ

اٍ٘یضٜ  وـٛسٞبی ا٘تمبَ دٞٙذٜ تىِٙٛٛطی -3

آصٖٔٛ تىِٙٛٛطی دس - سلبثت ثب ػبیش وـٛسٞب یب ؿشوتٟب ٚ تؼخیش ثبصاس- فشٚؽ تىِٙٛٛطی ٔٙؼٛخ ؿذٜ- وؼت ػٛد

 ثشلشاسی سٚاثظ ثیٗ إِّّی- ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی ٞبیی وٝ ٔٛرت آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت ٞؼتٙذ- وـٛسٞبی دیٍش

اٍ٘یضٜ وـٛسٞبی ٌیش٘ذٜ تىِٙٛٛطی -4

تجذیُ ٔٛاد اِٚیٝ ٚ رٌّٛیشی اص كبدسات - تِٛیذ وبال ٚ خذٔبت ٚ ایزبد اؿتغبَ-  تٛػقٝ التلبدی ٚ ارتٕبفی

 R&Dٌشاٖ ثٛدٖ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس أش - آٟ٘ب

فشآیٙذ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی -5

: ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی اص ٔشاحُ صیش تـىیُ ؿذٜ اػت

ا٘تخبة تىِٙٛٛطی   (اِف

ا٘تخبة تىِٙٛٛطی ؿبُٔ وّیٝ الذأبت ٚ فقبِیتٟبی ثٝ ٞٓ پیٛػتٝ ای اػت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ اٞذاف، ؿشایظ ٚ 

٘یبصٞبی ٌیش٘ذٜ ثشای تقییٗ ٔٙبػجتشیٗ تىِٙٛٛطی ٔٛسد ٘یبص ثشای تِٛیذ فشآٚسدٜ ٞب، ایزبد ٘ؾبْ ٚ خّك ٔٛلقیتٟب 

ٔٛسد ٘ؾش ثٝ ٕٞشاٜ فشآیٙذٞبی ٔٛسد ٘یبص آٟ٘ب ٚ ِٔٛفٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ایٗ تىِٙٛٛطی دسحذ الصْ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٙبػت 

ا٘تخبة تىِٙٛٛطی ٘ٝ ).تشیٗ داس٘ذٜ ٞبی آٖ ثب ثٟتشیٗ ؿشایظ ٚ ٔٙبػجبت فٙی، التلبدی ٚ حمٛلی كٛست  ٔی پزیشد

پغ . احش ٔی ٌزاسد... تٟٙب ثش تِٛیذ ٚ ٔحلٛالت، ثّىٝ ثش ٔحُ ٚ ؿشایظ وبس ٚ ص٘ذٌی، ساثغٝ افشاد ثب ٔحیظ ؿبٖ ٚ 

تىِٙٛٛطی ٔٙبػت فجبست اػت یه ٔفْٟٛ، ٔزٕٛفٝ ای اص ا٘ذیـٝ ٞب ثب چبسچٛثی وٝ دس لبِت آٖ ثشای تٛػقٝ 

افشاد ٔختّف . حبَ ثجیٙیٓ ٚیظٌیٟبی ٔٙبػجی وٝ ثشای وـٛس ا٘تخبة ٔی ؿٛد چیؼت. ربٔقٝ ا٘ذیـٝ ٚ فُٕ ؿٛد

ٔقیبسٞبی صیش سا ثشای  ( EKAUS )ٚیظٌیٟبی ٔتفبٚتی سا ثشای تىِٙٛٛطی ٔٙبػت فٙٛاٖ وشدٜ ا٘ذ اص رّٕٝ ایىبٚع 

: تىِٙٛٛطی ٔٙبػت اسائٝ ٔی دٞذ
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.-وبٞؾ ثیىبسی.-ثٝ حذاوخش سػب٘یذٖ آًٞٙ سؿذ التلبدی.-ثٝ حذاوخش سػب٘یذٖ ٔحلَٛ تِٛیذ ؿذٜ -

.-استمبء ویفیت ص٘ذٌی.-تٛػقٝ ػیبػی.-وبٞؾ ثذٞیٟب ٚ تٛاصٖ پشداختٟب.-تـٛیك تٛػقٝ ٔٙغمٝ ای

 وبٞؾ ػیُ رٕقیت ثٝ ٔشاوض ؿٟشٞب

یقٙی آٖ ٘ٛؿ تىِٙٛٛطی سا ا٘تخبة وٙیٓ . دس ا٘تخبة تىِٙٛٛطی ثبیذ ػقی وٙیٓ وٝ فٛأُ ٔزوٛس سا سفبیت وٙیٓ

ثٝ ایٗ تشتیت تىِٙٛٛطی ا٘تمبَ یبفتٝ ثٝ وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ ثبیذ ثٝ . وٝ ػٛد ٚ سؿذ التلبدی سا ثبال ثجشد

اِجتٝ ٔغبِجی وٝ تبوٖٙٛ دس ٔٛسد ا٘تخبة تىِٙٛٛطی ٔٙبػت فٙٛاٖ ٌشدیذ دس . كٛست یه تىِٙٛٛطی ثٛٔی ٚاسد ؿٛد

ػغح والٖ ٚ ػیبػتٍزاسی اػتشاتظیه ثشای ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی ثٛد أب دس ػغح ٚاحذٞبی تِٛیذی كٙقتی ٚ دس ػغح 

خشد ٘یض ثشای ا٘تخبة تىِٙٛٛطی ثبیذ ٔٛاسدی ٔٛسد ٘ؾش لشاس ٌیشد وٝ ثٝ عٛس ارٕبَ ثٝ ایٗ ٔٛاسد اؿبسٜ ٔی 

ثٝ . ا٘تخبة تىِٙٛٛطی دس حبَ حبضش دػتشػی ثٝ تىِٙٛٛطیٟبی رذیذ وبس ا٘تخبة تىِٙٛٛطی سا دؿٛاستش وشدٜ اػت:ؿٛد

عٛس وّی یه ؿشوت دس تلٕیٓ ٌیشی دس ا٘تخبة تىِٙٛٛطی، پیـشفتٝ تشیٗ تىِٙٛٛطی سا ا٘تخبة ٔی وٙذ تب ثتٛا٘ذ دس 

ثبصاس سلبثتی ثبلی ثٕب٘ذ، أب ٔؼبِٝ ایٙزبػت وٝ فمظ تىِٙٛٛطی پیـشفتٝ ٔٙزش ثٝ ایٗ ٟٔٓ ٕ٘ی ؿٛد ٚ فالٜٚ ثش 

ثقضی ٚلتٟب پیچیذٜ تشیٗ تىِٙٛٛطی حبثت وشدٜ . ٜ ٘یض ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیشدط التلبدی پشٚ–آٖ ثبیذ أىبٖ پزیشی فٙی 

اػت وٝ تحت ؿشایظ خبكی أىبٖ پزیش ٘یؼت، ٚ یه تىِٙٛٛطی وٝ ثشای یه ؿشوت ثؼیبس ػٛد آٚس ثٛدٜ، ٕٔىٗ 

. ٔٙبثـ پبیٝ ای ؿشوتٟب ا٘تخبة سا ٔحذٚد ٔی وٙذ.  فىغ ثذٞذ"اػت ثشای ؿشوت دیٍشی ٘تیزٝ وبٔال

ا٘غجبق تىِٙٛٛطی   (ة

 ارتٕبفی اص رّٕٝ تٛاٖ ػشٔبیٝ ٌزاسی، –تغبثك ٚ پیٛ٘ذ تىِٙٛٛطی ٚاسداتی ثب ؿشایظ ٚ اٚضبؿ ٚ احٛاَ التلبدی 

ػغح ٟٔبست ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی، أىب٘بت صیش ثٙبیی، ؿشایظ آة ٚ ٞٛایی ٚ اٞذاف ٚ ػیبػتٟبی التلبدی سا ا٘غجبق 

. تىِٙٛٛطی ٔی ٌٛیٙذ

 رزة تىِٙٛٛطی ٚ ثٛٔی ػبصی (د

داؿتٗ -اػتخذاْ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی-ثش٘بٔٝ سیضی ثشای رزة:ثشای رزة تىِٙٛٛطی الذأبت صیش ثبیذ تحمك یبثذ

ٚاحذ پظٚٞـی یب تیٕی اص وبسؿٙبػبٖ ثشای ثشسػی تىِٙٛٛطی اص ٔشحّٝ ا٘قمبد لشاسداد تب ثٟشٜ ثشداسی اص 

افٕبَ ػیبػتٟبی -ثشسػی ٚ ٔغبِقٝ تىِٙٛٛطی ٞبی ٔـبثٝ ٚ ثبصدیذ اص وبسخب٘ٝ ٞبی خبسد اص وـٛس-تىِٙٛٛطی

 تـٛیمی ثشای وبسؿٙبػبٖ

 وبسثشد تىِٙٛٛطی  (د
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ٜ ثشداسی اص تىِٙٛٛطی ثٕٙؾٛس تِٛیذ وبالٞب ٚ خذٔبت ٚ ٕٞچٙیٗ دػتیبثی ثٝ سٚؿٟبی تِٛیذ ٚ ا٘زبْ  فشآیٙذ ثٟش

دس ایٗ ٔشحّٝ عشاحی، احذاث ػبختٕبٖ ٚ . ٚ الذأبت ٔشتجظ سا وبسثشد تىِٙٛٛطی ٔی ٌٛیٙذ فقبِیتٟب

. تبػیؼبت ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی ٔبؿیٗ آالت اػتمشاس ٘ؾبٟٔب ٚ ػبصٔبٟ٘بی ٔذیشیتی ا٘زبْ ٔی ؿٛد

 ثٟشٜ ثشداسی اص تىِٙٛٛطی  (ٞـ 

. دس ایٗ ٔشحّٝ، اص تىِٙٛٛطی دس ساػتبی تِٛیذ وبالٞب ٚ خذٔبت ػبصٔبٖ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد

 :تٛػقٝ تىِٙٛٛطی   (ٚ 

پغ اص عی ٕ٘ٛدٖ ٔشاحُ لجّی، ٘ٛثت ثٝ خّك تىِٙٛٛطی رذیذ ٔی سػذ وٝ ایٗ وبس ثب تّفیك تىِٙٛٛطی ٔٙتمُ 

تٛػقٝ تىِٙٛٛطی ثذٖٚ . ؿذٜ ثب دػتبٚسدٞبی حبكُ اص دا٘ؾ ٟٔبست ٚ تزشثٝ خٛد كٛست ٌشفتٝ اػت

. ٟٔبستٟبی تحمیمبتی أىبٖ پزیش ٘یؼت

 :اؿبفٝ تىِٙٛٛطی    (ص 

ٔشاد اص اؿبفٝ تىِٙٛٛطی فشاٌیش ؿذٖ تىِٙٛٛطی وؼت ؿذٜ ٚ تىِٙٛٛطیٟبی اثذاؿ ؿذٜ دس تٕبٔی صٔیٙٝ ٞب اص 

. رّٕٝ آٔٛصؽ، رزة، وبسثشد ٚ تٛػقٝ اػت

دػتبٚسدٞبی تىِٙٛٛطی وؼت ؿذٜ دس ػغح دا٘ـٍبٜ ٞب ٚ كٙبیـ :ثشای سػیذٖ ثٝ ٔشحّٝ اؿبفٝ تىِٙٛٛطی ثبیذ

دس ٔؤػؼبت فٙی ٚ حشفٝ ای، -ٔـبثٝ تٛػظ وبسؿٙبػبٖ ٔتخلق ٌیش٘ذٜ تىِٙٛٛطی اسائٝ ٚ ٔٙتـش ٌشدد

٘ـشیٝ ای دس ػغح ربٔقٝ ثٝ ا٘تـبس دػتبٚسدٞبی تىِٙٛٛطیٟبیی -دا٘ؾ ٚ فٖٙٛ وؼت ؿذٜ ٚ تذسیغ ؿٛد

 .اختلبف یبثذ
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فشآیٙذ وّی ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی :1ؿىُ 

ا٘ٛاؿ ػیؼتٕٟبی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی فٕٛٔی ػجض - 6    

ٔتشٚ یب حُٕ ٚ ٘مُ ا٘جٜٛ  . 1 . 6

حُٕ ٚ ٘مُ ا٘جٜٛ وٝ دس ؿٟشٞبی ٔختّف ثب فٙٛاٖ ساٜ آٞٗ صیشصٔیٙی ،ٞٛایی یب ٔتشٚ ؿٙبختٝ ٔی ؿٛد یه ػیؼتٓ 

حُٕ ٚ ٘مُ سیّی اػت وٝ دس ٔؼیش ا٘حلبسی ثب اػتفبدٜ اص ٘یشٚی ثشق دسیبفتی اص سیُ ػْٛ یب وبثُ ثبالػشی ٚ ثب 

لغبسٞبی ٔتشٚ ثش خالف لغبسٞبی ٔقِٕٛی ٞیچ ٘ٛؿ ِىٛٔٛتیٛ .ایؼتٍبٟٞبی داسای ػىٛٞبی ثّٙذ ،اػتفبدٜ ٔی ؿٛد

ایٗ .رذاٌب٘ٝ ٘ذاسد ٚ لغبسٞب ؿبُٔ ٚاٌٟٙبی یىؼبٖ ٞؼتٙذ وٝ تٛػظ ٔٛتٛس اِىتشیىی ثٝ حشوت دس ٔی آیٙذ

ػیؼتٓ ثٝ ٚاػغٝ داؿتٗ ٚیظٌی ٞبیی ٕٞچٖٛ فبكّٝ ٘ؼجتب ثّٙذ ٔیبٖ ایؼتٍبٟٞب ، صٔبٖ تٛلف وٛتبٜ ٚ 

 ویّٛٔتش 27-40 ٚ 90ٔؼیشٞبیی وٝ ػبیش اؿىبَ حُٕ ٚ ٘مُ ثش آٖ احش ٕ٘ی ٌزاسد، ثب حذاوخش ٚ ٔیبٍ٘یٗ ػشفت 

ایٗ ػیؼتٓ پشٞضیٙٝ تشیٗ سٚؽ . ٘فش دس ػبفت دس ٔؼیش سا داسا ٔی ثبؿذ80000ثش ػبفت، أىبٖ ربثزبیی تب 

یه لغبس ٞفت ٚاٌٙٝ لبدس اػت . حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی اػت أب داسای حذاوخش ؽشفیت حُٕ ٔؼبفش ٔی ثبؿذ

 . ٔؼبفش سا دس ٞش ؿٟش ربثزب ٕ٘بیذ1400ثیؾ اص 

( (LRT 1حُٕ ٚ ٘مُ ػجه ؿٟشی . 2 .6

ایٗ ػیؼتٓ وٝ اص آٖ ثٝ ٘بْ ٔتشٚی ػجه ٘یض یبد ؿذٜ ،  ثش اػبع تقشیف اتحبدیٝ ثیٗ إِّّی حُٕ ٚ ٘مُ 

فٕٛٔی ،اِٚیٗ ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی اػت وٝ ثشای عی لؼٕت افؾٓ ٔؼیش اص خغٛط ٚیظٜ ثٟشٜ ثشدٜ ٚ ثٝ 

تٙبػت ؿشایظ حبوٓ ،دس ٔٙبعك ٔشوضی ؿٟشٞب ثب تقجیٝ سیّٟبی ػجه ؿٟشی دس ػغح خیبثبٟ٘ب حشوت وشدٜ ٚ حتی 

ٚاٌٗ ٔٛسد اػتفبدٜ دس ایٗ ػیؼتٓ ثٝ عَٛ .دس ٔؼیشٞبی ٔشثٛط ثٝ لغبسٞبی ثیٗ ؿٟشی ٘یض ػشٚیغ دٞی ٔی وٙذ

 ٔتش ثٛدٜ ٚ حذاوخش تب چٟبس ٚاٌٗ اص آٟ٘ب لبثّیت اتلبَ ثٝ یىذیٍش سا داس٘ذ وٝ دس ایٗ كٛست تـىیُ یه 40-14

 ٘فش دس ػبفت دس 20000ؽشفیت حُٕ ٚ ٘مُ ایٗ ػیؼتٓ حذاوخش حذٚد .  ٔتش سا ٔی دٞٙذ100لغبس ثب حذاوخش عَٛ 

. اػتب٘جَٛ ،تٛ٘غ ٚ ٔب٘یُ داسای ٔؼیشٞبی ٔتشٚ ػجه ثب ٔؼیش اختلبكی فجٛس ٔی ثبؿٙذ. ٞش رٟت ٔی ثبؿذ

 ٞضاس ٘فش ٔؼبفش سا 300 ویّٛٔتش ثٛدٜ ٚ سٚصا٘ٝ 35اػتب٘جَٛ داسای دٚ خظ تشأٛا ٚ سیُ ػجه اػت وٝ عَٛ وّی آٖ 

                                                 
1
 Light Rail Train 
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 250 ویّٛٔتش دس سٚص تٛا٘بیی حُٕ ٚ ٘مُ 37دس تٛ٘غ ٔتشٚ ػجه ثب چٟبس خظ ؿقبفی ٚ عَٛ وّی .ربثزب ٔی وٙذ

ایٗ . ٞضاس ٔؼبفش سا ربثزب ٔی وٙذ400 ویّٛٔتشی دس ٔب٘یُ ،سٚصا٘ٝ تمشیجب 15یه خظ سیُ ػجه . ٞضاس ٔؼبفش سا داسد

. ؿجىٝ ٞبی سیّی ػجه اص ػیؼتٕٟبی پش ٔؼبفش رٟبٖ ٔی ثبؿٙذ

تشأٛا  .3 .6

دس فشًٞٙ ؿؾ صثب٘ٝ فٕٛٔی ٚاطٌبٖ ٚاكغالحبت ساٜ . تشأٛا ثٝ ٘ٛفی،  اص خب٘ٛادٜ حُٕ ٚ ٘مُ ػجه ؿٟشی اػت 

آٞٗ اص تشأٛا ثب اػبٔی دیٍشی ٘یض یبد ؿذٜ وٝ اص آٖ رّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ لغبس خیبثب٘ی ،ٚاٌٗ خیبثب٘ی ٚ دس صثبٖ 

ایٗ ٘ٛؿ ٚاٌٗ دس ٔحذٚدٜ ؿٟشی فقبَ ثٛدٜ ٚ دس ػغح خیبثبٟ٘ب ثٝ كٛست . اؿبسٜ وشدstrabenbahnإِٓب٘ی 

ٚیظٌی ثٟشٜ ثشداسی ایٗ ػیؼتٓ ٚ ٟٕٔتشیٗ تفبٚتٟبی آٖ ثب .ٔـتشن ثب ػبیش ٚػبیظ حُٕ ٚ ٘مُ تشدد ٔی وٙذ

دس ٞذایت ٚ وٙتشَ آٟ٘بػت وٝ فٕذتب ثٝ كٛست دػتی ٚ غیش  (ٔتشٚ، لغبس ػجه)ػبیش ػیؼتٕٟبی سیّی ؿٟشی 

 ویّٛٔتش 30 ویّٛٔتش دس ػبفت ثٛدٜ وٝ ثب ٔحبػجٝ ػشفت ٔتٛػظ 60حذاوخش ػشفت حذٚد .خٛدوبس ا٘زبْ ٔی ٌیشد

اص ّٔضٚٔبت ٟٔٓ تٛػقٝ . ٘فش دس ػبفت دس ٞش رٟت ٔی ثبؿذ10000ثش ػبفت ٔیبٍ٘یٗ حزٓ ربثزبیی حذٚد 

تٛػقٝ پبیذاس .پبیذاس التلبدی ثٛدٖ،ایزبد تقبدَ ارتٕبفی ،حفؼ ٔحیظ صیؼت ٚ تٛرٝ ثٝ ٘ؼّٟبی آیٙذٜ اػت

ٔتـىُ اص ػٝ ثخؾ اكّی ارتٕبؿ ،التلبد ٚ ٔحیظ صیؼت ٔی ثبؿذ وٝ ٞشوذاْ دس ثخـٟبی ٔختّف تقبٔالت 

اص آٖ رّٕٝ ٔی تٛاٖ استجبط ثیٗ ارتٕبؿ ٚ ٔحیظ صیؼت وٝ ثبفج ایزبد فضبی ٔٙبػت ؿٟشی .٘ضدیىی ثب ٞٓ داس٘ذ

ثشای ػىٛ٘ت ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔی ٌشدد،استجبط ثیٗ التلبد ٚ ارتٕبؿ وٝ ثش ایزبد دسآٔذ وٝ صٔیٙٝ ػبص سؿذ التلبدی 

ؿٟشٞب ٔی ثبؿذ ٚ یب استجبط ثیٗ التلبد ٚ ٔحیظ صیؼت وٝ تٛرٝ ثٝ لٛا٘یٗ صیؼت ٔحیغی دس فقبِیتٟبی 

. [9].التلبدی اؿبسٜ داسد سا ٔغشح ٕ٘ٛد

ٌضیٙٝ ٞبی صیؼت ٔحیظ ٟٔٓ دس ثٛٔی ػبص تىِٙٛٛطی حُٕ ٚ ٘مُ  .7 

تزضیٝ ٚ تحّیُ ػشٔبیٝ ٌزاسی تغیجمی دس ثخؾ حُٕ ٚ٘مُ دس وـٛسٞبی ٔختّف ٚ دس فشایٙذٞبی ٔتفبٚت تٛػقٝ 

التلبدی ٌٛیبی ٚاثؼتٍی ؿذیذ ثیٗ تٛػقٝ التلبدی ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ اػت ٚ استجبط 

ػیبػتٕذاساٖ ٚ كبحجبٖ . ٔؼتمیٕی ثیٗ ػیبػت ٚ خظ ٔـی دس ٔٛسد حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ػالٔتی ربٔقٝ ٚرٛد داسد

حشفٝ ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٔحیظ صیؼت ،حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ػالٔت  ٚ ٕٞچٙیٗ فْٕٛ ٔشدْ ثبیذ اص اسصؽ تٛرٝ ثٝ ػالٔت 

.  فٕٛٔی ٔشدْ دس تلٕیٕبت اخز ؿذٜ ٚ ٘یض تٛرٝ خبف ثٝ ٌشٟٚٞبی آػیت پزیش ربٔقٝ آٌبٞتش ؿٛ٘ذ

وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی ٘بؿی اص تلبدفبت ٚ اػتٟالن خٛدسٚٞب  .1 .7
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یه حغ فٕٛٔی پزیشفتٝ ؿذٜ . ػفش ایٕٗ یه اكُ ٟٔٓ ثشای ٔؼبفشیٗ دس ٕٞٝ ػٙیٗ ٚ عجمبت ارتٕبفی اػت

دس حبِیىٝ تلبدفبت ربدٜ . غّظ ثٝ خلٛف دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ ٚرٛد داسد وٝ ػفش ثب ٔبؿیٗ ایٕٗ تش اػت

فّت اوخشیت تلبدفبت حُٕ ٚ ٘مُ،دس .ای یه فّت اكّی ٔشي دس وـٛسٞبی تٛػقٝ یبفتٝ ٚ دس حبَ تٛػقٝ اػت

 ٔیّیٖٛ وـتٝ ٚ ثیؾ اص دٜ ٔیّیٖٛ ٔزشٚح دس د٘یب ثشاحش 1.7تلبدف اتٛٔجیُ اػت ٚ ٔغبثك ثب آٔبسٞبی رٟب٘ی 

دس ؿٟشٞبیی وٝ ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ثٝ خٛثی تٛػقٝ .  اتفبق افتبدٜ اػت98تلبدفبت اتٛٔجیُ دس ػبَ 

یبفتٝ اػت آٔبس ٔشي ٚ ٔیش دس تلبدفبت سا٘ٙذٌی ٘لف ؿٟشٞبیی اػت وٝ تمشیجب ٕٞٝ ػفشٞب ثٝ ٚػیّٝ ٔبؿیٗ 

 [10] .كٛست ٔی ٌیشد

 [4]تلبدفبت حجت ؿذٜ دس ٔشوض ٘ؾبست ٚ وٙتشَ تشافیه تٟشاٖ : 1رذَٚ

 

كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ػٛخت ٚ آِٛدٌیٟبی ٘بؿی اص آٖ .  2 .7

ػیؼتٕٟبی حُٕ ٚ ٘مُ ثش اػبع ٘فت % 95ثخؾ فٕذٜ ا٘شطی ٔلشفی د٘یب ثش اػبع ػٛختٟبی فؼیّی اػت ٚ 

 ٔیّیبسد سیبَ یبسا٘ٝ ثشای ٔلشف سٚصا٘ٝ ثٙضیٗ دس وـٛس اص ػٛی دِٚت پشداخت ٔی ؿٛد وٝ 65دس ایشاٖ ػبال٘ٝ . اػت

 ثشاثش وُ ثٛدرٝ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی وـٛس 13ایٗ سلٓ حذٚد . ػبال٘ٝ ثبِغ ثش ػٝ ٔیّیبسد دالس یبسا٘ٝ ثٙضیٗ ٔی ثبؿذ

آِٛدٌی ٞٛا دس ؿٟشٞبی ثضسي اص ٔٙبثـ ٔتحشن ٚ خٛدسٚٞب تِٛیذ ٔی ؿٛد ٚ تٛػقٝ حُٕ ٚ % 85ثیؾ اص .ٔی ثبؿذ

ثشلی ٚ رٌّٛیشی اص تىخیش ثیؾ اص حذ ٚ ثذٖٚ ٘ؾبست ؿشوتٟبی تبوؼی –٘مُ فٕٛٔی ثب سٚیىشد حُٕ ٚ ٘مُ سیّی 

سا٘ی ٚ اتٛثٛع سا٘ی ٚ اػتفبدٜ اص تزبسة ػخت افضاسی ٚ ٘شْ افضاسی ؿٟشٞبی ثضسي ساٜ حُ اػبػی ثشعشف وشدٖ 

آالیٙذٌی ؿٟشٞبی ثضسي اػت ٚ ثب ؿشایظ فٛق دس حُٕ ٚ ٘مُ ا٘جٜٛ والٖ ؿٟشٞب ٔتشٚ ثٝ فّت اػتفبدٜ اص ا٘شطی 

    . اِىتشیىی اص دسكذ آِٛدٌی ثؼیبس پبییٙی ثشخٛسداس اػت
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ٔلشف ػٛخت دس د٘یب  :  1ٕ٘ٛداس

كشفٝ رٛیی دس ٚلت ٚ وبٞؾ صٔبٖ ػفش ٚ آِٛدٌیٟبی كٛتی .3 .7

اص رّٕٝ آحبس التلبدی تشافیه ؿٟشی اتالف ٚلت ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔی ثبؿذ وٝ ایزبد یه ػیؼتٓ ٔٙبػت حُٕ ٚ ٘مُ 

ٚلت ٞش فشد اص آ٘زب وٝ ثبیذ كشف وبس ٚ تِٛیذ ٌشدد داسای اسصؽ ٔبِی اػت . فٕٛٔی ایٗ اتالف سا رجشاٖ ٔی ٕ٘بیذ

ٚ تبخیش ٚ اتالف ٚلت ٘بؿی اص تشاوٓ تشافیه ثبصدٞی تِٛیذ ربٔقٝ سا وبٞؾ دادٜ ٚ ٘ٛفی ٞضیٙٝ التلبدی ٔحؼٛة 

ثش اػبع ٘تبیذ تحمیمبت ٚ ٔغبِقبت كٛست ٌشفتٝ تٛػظ ؿشوت ٔغبِقبت ربٔـ حُٕ ٚ ٘مُ تشافیه .ٔی ٌشدد

ثش عجك آٔبس .  ػبفت اػت 26.668.788،ٔیضاٖ ٚلت تّف ؿذٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ دس تشافیه ؿٟشی دس عَٛ یه ػبَ 

ٔٛرٛد دس ٔشوض ٔغبِقبت ربٔـ حُٕ ٚ ٘مُ تشافیه تٟشاٖ ٔیضاٖ اتالف ٚلت ٞش ؿٟشٚ٘ذ تٟشا٘ی دس ٞش ػفش 

. [5]اػت  ( دلیم25ٝ) دسكذ42ػبفت 

تٛػقٝ ٔزتٕـ ٞبی تزبسی ایؼتٍبٞی ٔتشٚ ٚ وبٞؾ ربثزبی ؿٟشٚ٘ذاٖ  . 4 .7

د٘یبی تٛػقٝ یبفتٝ دس تالؽ اػت ثب ثش٘بٔٝ ٞبی اص پیؾ تقییٗ ؿذٜ حزٓ رٕقیت ٚ فّٕیبت فٕشا٘ی ؿٟشٞب سا 

تخجیت رٕقیت اص اكِٛی ثٛدٜ وٝ دس دٚ دٞٝ ٌزؿتٝ ٔمشسات ؿٟشی وـٛسٞبی پیـشفتٝ سا دس ثش . ٔـخق وٙذ

آٟ٘ب اِٚیٗ لذْ . ٌشفتٝ اػت تب ثذٖٚ آِٛدٌی كٛتی ٚ ٞٛایی ؿٟشٞبی ػٙتی خٛد سا ثٝ ؿٟشٞبی ٔذسٖ تجذیُ وٙٙذ

سا ا٘تمبَ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ثٝ صیشصٔیٗ اص عشیك تٛػقٝ ٔتشٚ ٔی دا٘ٙذ تب أىبٖ آصادػبصی فضبٞبی ؿٟشی 

ٔزتٕـ ٞبی .فشاٞٓ ؿٛد ٚ تزٕقبت ا٘ؼب٘ی ٚ تشددٞبی فؾیٓ تٛػظ ایؼتٍبٟٞبی ٔتشٚ ػبٔب٘ذٞی ٌشدد

ایؼتٍبٞی دس یه ٕ٘بی وّی ٘یبصٞبی رٕقیتی سا تبٔیٗ ٔی ٕ٘بیٙذ تب اص حضٛس ا٘جٜٛ ٔشدْ دس ػغح ؿٟش رٌّٛیشی 

.  ؿٛد

تٛػقٝ فشًٞٙ اػتفبدٜ اص حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ا٘جٜٛ  .5 . 7

ثٝ عٛس ٔقَٕٛ دس والٖ ؿٟش تٟشاٖ ػیؼتٕٟبی حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ثٝ ػٝ دػتٝ ٘یٕٝ فٕٛٔی ،فٕٛٔی ٚ 

ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ؿبُٔ لغبس ؿٟشی ،اتٛثٛع ٚاحذ ٚ ٔیٙی ثٛع ٔی .ؿخلی تمؼیٓ ثٙذی ٔی ؿٛد 

اص حُٕ ٚ ٘مُ ٔؼبفشی دسٖٚ ؿٟشی سا ثش فٟذٜ داس٘ذ ٚ  دس ایٗ ٔیبٖ ػٟٓ ػبیش ػیؼتٕٟبی حُٕ % 25.6ثبؿذ وٝ 

دس حبِیىٝ ؽشفیت یه خظ فجٛسی ثضسٌشاٞی دس تٟشاٖ یه ٞضاس ٚ .ٔی ثبؿذ%   73.8 (٘یٕٝ فٕٛٔی ٚ ؿخلی )ٚ٘مُ
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 ٞضاس ٘فش دس ػبفت دس یه رٟت 60ٞـتلذ ٚػیّٝ ٘مّیٝ ؿخلی فٕٛٔب ته ػش٘ـیٗ اػت ؽشفیت یه خظ ٔتشٚ 

.  خظ فجٛسی اػت33دس ٚالـ ؽشفیت یه خظ ٔتشٚ ثشاثش ثب ثضسٌشاٞی ثب .اػت

 

 [4] تٟشا86ٖتٛصیـ ػفشٞبی سٚصا٘ٝ ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ػبَ  : 2ؿىُ

  وبٞؾ آِٛدٌی ٞٛا ٚ ثیٕبسیٟبی تٙفؼی .6 .7

ثش پبیٝ ٌضاسؽ ٞبی سػٕی ٕٞٝ ػبِٝ دس وـٛسٞبی ٔختّف رٟبٖ ،ثٝ ٚیظٜ دس رٛأـ دس حبَ تٛػقٝ دس والٖ 

خٛاػتٝ یب ٘بخٛاػتٝ دچبس ٔشي ... ؿٟشٞبیی چٖٛ تٟشاٖ ٞضاساٖ ٘فش ثب ٚیظٌی ٞبی ٔختّف ػٙی ،ارتٕبفی ٚ 

 ٔیّیٖٛ ٘فش 10والٖ ؿٟش تٟشاٖ ثب حذٚد . خبٔٛؽ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ثش احش آِٛدٌی ٞٛا ،ربٖ خٛد سا اص دػت ٔی دٞٙذ

 ویّٛٔتش ٔشثـ دس چٙجشٜ ای اص ٔـىالت ارتٕبفی صیؼتی لشاس ٌشفتٝ اػت وٝ 734رٕقیت ٚ ٚػقتی ٔقبدَ 

تشدد سٚصا٘ٝ حذٚد دٚ ٔیّیٖٛ ٚػیّٝ ٘مّیٝ ٔٛتٛسی دس ٔقبثش ٚ ثبفت .آِٛدٌی ٞٛا دس آٖ ٘مؾ ثشرؼتٝ تشی داسد

 ٔیّیٖٛ ػىٙٝ عشاحی ٚ ػبختٝ ؿذٜ اػت فالٜٚ ثش ٔـىالت ٔشثٛط ثٝ آِٛدٌی ٔٙزش 5ؿٟشی وٝ كشفب ثشای حذٚد 

 8 ٔتحُٕ پشداخت 2006عجك آٔبس ثب٘ه رٟب٘ی دِٚت ایشاٖ دس ػبَ .ثٝ ثشٚص ا٘ٛاؿ ٔـىالت دیٍش ٌشدیذٜ اػت

ایٗ آِٛدٌی ٞٛا دس وـٛس تٟٙب ٔختق تٟشاٖ ٘یؼت ثٝ عٛسی وٝ .ٔیّیبسد دالس خؼبست ثبثت آِٛدٌی ٞٛا ؿذٜ اػت

 ثشاثش اػتب٘ذاسد 8.2 لشاس داسد ٚ ٔیضاٖ ایٗ آالیٙذٜ ٞب 132 وـٛس رٟبٖ دس سدیف 146ٔحیظ صیؼت ایشاٖ دس ثیٗ 

ثٟجٛد ؿشایظ صیؼت ٔحیغی ٚ وبٞؾ ا٘تـبس آالیٙذٜ ٞب ٔؼتّضْ ثٟیٙٝ ػبصی ا٘شطی ٚ وبٞؾ ٔلشف .رٟب٘ی اػت

. ػٛخت اػت

وبٞؾ ا٘تـبس آالیٙذٜ ٞب ثٝ ٞٛا  .7 .7
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 ٔیّیٖٛ تٗ دی اوؼیذ وشثٗ دس ستجٝ ٞزذٞٓ رٟبٖ لشاس داسد ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ایٗ ٌبص دس 381ایشاٖ ثب ا٘تـبس ػبال٘ٝ 

 دسكذ افضایؾ ٔی یبثذ وٝ ثٟتشیٗ ساٜ ٔمبثّٝ ثب ایٗ ٔقضُ وبٞؾ ٔلشف ػٛختٟبی فؼیّی دس 5وـٛس ػبال٘ٝ 

. وـٛس اػت

 

 [4]ٔٙحٙی ٔتٛػظ ٔلشف سٚصا٘ٝ ثٙضیٗ ٚ ٘فت ٌبص تٟشاٖ : 2ٕ٘ٛداس 

٘تیزٝ ٌیشی  . 8 

ٔتشٚٞب اص ِحبػ ػشفت ثبال ٚ ربثزبیی حزٓ فؾیٕی اص ٔؼبفشاٖ ثب ٞیچ ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ا٘جٜٛ دیٍش لبثُ 

ثٝ ٕٞیٗ دِیُ دِٚت ٔشداٖ وـٛسٞب ٚ ٔؼئِٛیٗ ؿٟشٞبی ثضسي تٛرٝ ٚیظٜ ای ثٝ احذاث ٚ .ٔمبیؼٝ ٘یؼتٙذ

اػتفبدٜ اص ایٗ سٚؽ حُٕ ٚ ٘مُ ؿٟشی داؿتٝ ٚ داس٘ذ ٚ ثٝ د٘جبَ وبٞؾ آحبس ٔٙفی التلبدی، صیؼت ٔحیغی ، 

ارتٕبفی ٚ آِٛدٌی ٔحیغی ٘بؿی اص تشافیه دس ػغح والٖ ؿٟشٞب ٔی ثبؿٙذ وٝ ایٗ أش ٔحیظ ارتٕبفی ٔٙبػجی 

سا ثشای ص٘ذٌی فشاٞٓ ٔی وٙذ ٚ كشفٝ رٛییٟبی التلبدی صیبدی اص رّٕٝ دس ٔلشف ا٘شطی،  ٚلت ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٞضیٙٝ 

ٞبی ٘بؿی اص آِٛدٌی ٔحیغی ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت ٚ سفبٜ ٚ آػبیؾ سا ثٝ ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ اسٔغبٖ خٛاٞذ 

ٕٞب٘غٛس وٝ دس ٔتٗ ٔمبِٝ ٘یض ثیبٖ ٌشدیذٜ ثب ثىبسٌیشی ساٞىبسٞبی ٔٙبػت ٚ اثضاسٞبی ٔشػْٛ دس د٘یب ٔی .آٚسد

تٛاٖ ثٝ تٛػقٝ پبیذاس دػت یبفت ٚ احشات سضبیت ثخؾ آٖ سا دس ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔـبٞذٜ وشد وٝ ثغٛس ٔختلش 

:  ثٝ چٙذ ٘تیزٝ ٌیشی وبسثشدی دس صٔیٙٝ ٘مؾ ٔتشٚ دس تٛػقٝ پبیذاس اؿبسٜ ٔی ؿٛد

- التلبدی)دس تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی ثٝ ٚیظٜ دس صٔیٙٝ تٛػقٝ خغٛط ٔتشٚ ثبیؼتی رٙجٝ ٞبی اكّی تٛػقٝ پبیذاس - 

. اص سؿذ ٘ؼجی ٔتٙبػجی ثشخٛسداس ثبؿٙذ (صیؼت ٔحیغی- ارتٕبفی

تٛرٝ ثٝ یىی اص رٙجٝ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی دس تٛػقٝ پبیذاس ٚ فذْ تٛرٝ ثٝ رٙجٝ ٞبی دیٍش خؼبستٟبی - 

.  ارتٕبفی رجشاٖ ٘بپزیشی سا ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؿت–التلبدی 
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.  التلبدی ٚ فشٍٞٙی ثٛٔی وـٛس ٔتٙبػت ثبؿذ–ػیبػی - تزٟیضات ٚ اثضاس ثىبس ٌشفتٝ ؿذٜ ثب ؿشایظ ٔحیغی- 

. رّت ٔـبسوت فْٕٛ ؿٟشٚ٘ذاٖ دس تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی أشی ارتٙبة ٘بپزیش اػت- 

اػتفبدٜ اص تزبسة ػبیش والٖ ؿٟشٞبی د٘یب وٝ دس ارشای فٛأُ تٛػقٝ پبیذاس ٔٛفك ثٛدٜ ا٘ذ ثبیؼتی ٔذ ٘ؾش - 

. لشاس ٌیشد

 ٔٙبثـ ٚ ٔشارـ .9

،ػذسیه پبي،ٔتشرٓ ٘بكش ٔحشْ ٘ظاد،ا٘تـبسات ٔشوض ٔغبِقبتی ٚ 1383ؿٟشٞبی پبیذاس دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ ، [1]

تحمیمبتی ؿٟشػبصی ٚ ٔقٕبسی ٚصاست ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػبصی 

 ثشسػی ٘مؾ حُٕ ٚ ٘مُ دس تحمك تٛػقٝ پبیذاس وال٘ـٟش تٟشاٖ،فبعٕٝ حیذسی،وٙفشا٘غ ٟٔٙذػی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تشافیه [2]

 1386ٌشٜٚ ؿشوتٟبی ساٜ آٞٗ ؿٟشی تٟشاٖ ٚ حٛٔٝ ٔتشٚی تٟشاٖ،[3]

 ؿشوت ٔغبِقبت ربٔـ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تشافیه تٟشاٖ[4]

حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تٛػقٝ، ثشسػی ٚ ٔحبػجٝ ٞضیٙٝ ٞبی خبسری حُٕ ٚ ٘مُ ربدٜ ای ثب تبویذ ثش حُٕ ٚ ٘مُ سیّی،وبؽٕی سٚح [5]

 .ا

 تخٕیٗ ٔذَ تبحیش تٛػقٝ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ثش سؿذ التلبدی وـٛس، فجبِشضب سضبیی اسرشٚدی،پشیؼب ثبصداس اسدثیّی [6]

 1386ساٜ ٔتشٚ اٍِٛی ٘ٛیٗ ٔذیشیتی دس ایشاٖ ،دا٘ـٍبٜ فالٔٝ عجبعجبیی  [7]

 222ٔحٕٛدی فّی،التلبد حُٕ ٚ ٘مُ ، تٟشاٖ ٘ـش التلبد ٘ٛ كفحٝ  [8]

، ؿٟشیبس افٙذی (1385خشداد )دٚٔیٗ ػٕیٙبس ػبخت ٚػبص دس پبیتخت پشدیغ دا٘ـىذٜ ٞبی فٙی دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ [9]

 صادٜ،وبٔجیض ٔؼتٛفی 
[10] "Sustainable Development "UITP ,May 2003 

[11] Ticket to the future 3 stops to sustainable mobility "UITP January 2004 
 


