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چکیذُ:
ایي تحقیق ثِهٌَٓض ثطضؾی آؾیت ّبی فًبی هدبظی ثط زاًف آهَظاى نَضت گطفتِ اؾت ،فًابی هدابظی فطناتّاب ٍ اهکبًابت
فطاٍاًی زض اذتیبض خبهِٗ ثكطی قطاض زازُ اؾت ،اهب چبلفّب ٍ آؾیتّبی گًَبگًَی کِ زض ایي فًب ثِ ٍخاَز آهاسُ اؾات ياطٍضت
پبیف ایي فًب ٍ پیكگیطی اظ آى ضا اظ اّویت فَقالٗبزُای ثطذَضزاض هی ؾبظز .اَالٖبت اظ َطیق ضٍـ کتبثربًِای ٍ ثطضؾی اؾاٌبز
خوٕآٍضی قسُ اؾت .زض ایي تحقیق يوي تٗطیف فًبی هدبظی ٍ يطٍضت پیكگیطی اظ آى ثِ تاثییطات هٌیای فًابی هدابظی ثاط
هطزاى ،ظًبى ٍ ذبًَازُ ٍ ثبألذم زاًف آهَظاى ضاّکبضّبیی ثطای ایوٌی اظ آؾیتّبی فًبی هدبظی اضائِقسُ اؾت.

کلیذٍاصُ :ایٌتزًت ،فضبی هجبسی ،آسیت.
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هقذهِ:
یکی اظ هكکالت خَاهٕ اًؿبًی زض زًیبی اهطٍظ ضفتبضّبی غیطاذالقی اؾت کِ زض فًبی هدبظی نَضت هیگیطز کِ ثاِ زلیاا ایٌکاِ ثاِ
حیثیت ٍ آثطٍی افطاز ٍ گبُ حطین ذهَنی آىّب لُوِ ٍاضز هیکٌس اظ اّویت فطاٍاًی ثطذَضزاض هیثبقس.
تحَالت اؾبؾی زض هؿیط تبضید تکبها اختوبٖی ٍ توسى ثكط تبکٌَى اظ چْبض هطحلِ یب هَج یب اًقالة توسًی ٖجَض کطز:
 )1اًقالة کكبٍضظی ثطای تثهیي هٗیكت ٍ تغصیِ اًؿبىّب؛
 )2اًقالة نٌٗتی ثطای تَلیس هَاز ٍ اثعاض ٍ تثهیي ضفبُ ٍ آؾبیف ظًسگی ثكط؛
 )3اًقالة اَالٖبتی کِ ثب ا ذتطأ ضایبًِ ٍ نٌٗت الکتطًٍیک ٍ فٌابٍضی اَالٖابت ٍ اضتجبَابت پسیاس آهاس ٍ ثاِ زیدیتابلی قاسى
اَالٖبت هٌدط قس؛
 )4اًقالة هدبظی کِ ثب گؿتطـ قجکِ خْبًی ایٌتطًت ٍ فٌبٍضی اَالٖبت ثِ تَلیس فًبی خسیس ثطای ظًسگی ٍ فٗبلیت اًؿابى ثاب
ٌَٖاى فًبی هدبظی هٌتكط قس کِ ّناکٌَى الگَی غبلت زض ظًسگی ثكط اؾت (خلیلیبى پَض.)3131 ،
زض زٍضاى کًٌَی ًقف ًْبزّبی اختوبٖی ّوبًٌس ذبًَازُ ،هسضؾِ ٍ ّوؿبالى زض َّیت ثركی ثِ خَاًبى تًٗیف قسُ اؾت ٍ زض هقبثاا
ضٍظ ثِ ضٍظ ثط اّویت ٍ ًقف ضؾبًِّب افعٍزُ هیقَز .ضؾبًِّب ثِ ٌَٖاى یکای اظ ًْبزّابی اختوابٖی کابضکطز اًتقابم هیاطار فطٌّگای ٍ
اختوبٖی ٍ اضظـّبی خَاهٕ ضا ثط ْٖسُ زاضًس .زض ٖهط کًٌَی ثب تَخِ ثِ ًقف ثبضظ آىّب زض خبهِٗ ٍ اَالٔ ضؾابًی پیطاهاَى هَياَٖبت
اختوبٖی ،ؾیبؾی ،فطٌّگی ٍ ...ؾٗی هیکٌٌس الگَّبی ًَیٌی ضا ثِ خَاهٕ ٍاضز کٌٌس تاب خابیگعیي فطٌّا ّاب ٍ اضظـّاب ٍ ًقافّابی
ؾبظگبض فطٌّگی ٍ هحیُی ٍ الگَّبی ؾٌّتی قًَس .زض ایي ضّگصض ضؾبًِّب ثِ ٌٖاَاى ٖابهالى تغییاط ٍ تحاَم زض اضظـّاب ٍ ٌّدبضّاب ٍ
ًقفّبی ؾبظگبض فطٌّگی -هحیُی هُطح ّؿتٌس ثِ ََضی کِ ؾٌّتّب ضا ثِ هجبضظُ هیَلجٌس ٍ ثِ نَضت یک ٖبها هؤیط زض زگطگاًَی
ًگطـ ٍ ضفتبضّبی ًؿا خسیس ٖوا هیکٌٌس (ضفیٗی.)3133 ،
ثط ایي اؾبؼ پػٍّف حبيط زضنسز اؾت تب ٍالسیي زاًف آهَظاى ضا ثب آؾیتّبی فًبی هدبظی آقاٌب ًواَزُ ٍ تاَاى هقبثلاِ ثاب َٖاهاا
هصکَض ضا زض آًبى ثِ ٍخَز آٍضز .چطاکِ کٌتطم ٍالسیي ثط فطظًساى ؾجت هیقَز آًبى ضاُ ضا ثِ ذُب ًطفتِ ٍ اظ آؾیتّاب زض اهابى هبًاسُ ٍ
فًبی هدبظی ضا ثِ فطنتی ثطای ثْطُگیطی تجسیا ًوبیس ًِ يطثتی ثطای تْسیس.
ًتبیح پػٍّف ظًسٍاًیبى (ً ) 3131كبى زاز کِ اؾتیبزُ اظ فًبی هدبظی زض اثٗبز ذبًَازگی ،تحهیلی ،ؾبظگبضی ،اٖتقبزیٖ-جبزی ٍ ضٍاًی
زاًف آهَظاى تثییط هٌیی زاضز ٍ زض ثیي ٍؾبیا ،تلیي ّوطاُ ثیكتطیي ٍ ثبظیّبی ضایبًِای کوتطیي آؾایت ضا ثاط زاًاف آهاَظاى زاقاتِ
اؾت .زاًف آهَظاى زض اٍلَیتثٌسی ضاّکبضّبی هقبثلِ ثب آؾیت فًبی هدبظی ،تقَیت اضتجبَبت هٌُقی ٍ ٖبَیی زض ذبًَازُ ٍ خابیگعیي
کطزى تیطیحّبی ؾبلن ،زضگیط کطزى افطاز زض فٗبلیتّب ٍ ثطًبهِّبی هثجت ضا هْنتطیي ٍ افعایف ًٓبضت حَظُّابی ؾیبؾای -اهٌیتای ٍ
فیلتطیٌ ضا کن اّویتتطیي ضاّکبض ثطای کبّف آؾیتّبی فًبی هدبظی زاًؿتِاًس.
اهطٍظُ کوتط اًؿبًی ضا هیتَاى یبفت کِ ؾبٖتی اظ ٍقت ذَز ضا نطف اؾتیبزُ اظ فًبی هدبظی ًکٌس .زًیبی ٍاقٗی ثب ٍیػگیّابیی هبًٌاس
هکبى زاقتي ،زاضای ًٓبم ؾیبؾی ذبل ثَزى ،هحجَؼ ثَزى ٍ َجیٗی ثَزى اظ زًیابی هدابظی هتوابیع هایقاَز ٍ زًیابی هدابظی ثاب
ثیهکبًی ،زؾتیبثی آؾبى ثِ آذطیي اَالٖبت ،تکثط زاقتي ٍ ّوعهبًی اظ زًیبی ٍاقٗی خسا هیقَز .هْنتطیي تغییط زًیابی هدابظی ایاي
اؾت کِ ضٍاثٍ اًؿبًی ثب ٍاؾُِ ٍ اظ ضاُ زٍض خبیگعیي ضٍاثٍ اًؿبًی چْطُ ثِ چْطُ قسُ اؾت.

ثیبى هسئلِ:
َْْض تکٌَلَغیّبی ًَیي اضتجبَی زض ٖهط حبيط ثِ ّوطاُ تحَالتی کِ زض فًبی هدبظی ثِ ٍخَز آهسُ اؾات ،ثؿایبضی اظ کبضکطزّابی
ذبًَازُّب ضا زچبض اذتالم کطزُ اؾت .تحَالتی کِ ذَز هٌكث ثطٍظ زگطگًَیّبیی ٖویق ٍ اؾبؾای زض ًأَ ضٍاثاٍ ٍ اضظـّابی ذابًَازُ
هیثبقٌس .اظ ظهبًی کِ ایٌتطًت ٍاضز فًبی ظًسگی اًؿبى قسُ اؾت تب ثِ اهطٍظ ٖلی ضقن توبم هحبؾي ٍ هعایبی آى ،یکؿطی زغسغاِّاب ٍ
ًگطاًیّب ضا ثط ذبًَازُ تحویا ًوَزُ اؾت .هَيَٖی کِ زض توبم خَاهإ هَياَٖیت زاقاتِ ٍ هحاسٍز ثاِ خبهٗاِ ٍ یاب اقلیتای ذابل
ًویقَز .ثِ زلیا ٍیػگیّبی ذبل فًبی هدبظی ٍ ًَ ثَزى ایي پسیسُ ثؿیبضی اظ ٍالسیي فطنت ،اهکبى ٍ یب تَاى کبفی ثاطای قاٌبذت
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زقیق ایي فًب ٍ کبضثطزّبی آى ضا ثِ زؾت ًیبٍضزُاًس ٍ ٖسم آقٌبیی هٌبؾت آىّب ثب ایي فًاب ٍ زض هقبثاا اؾاتیبزُ ضٍظهاطُ ًَخَاًابى ٍ
خَاًبى ٍ حتی کَزکبى اظ ایي فًب ثبٖث قسُ اؾت کِ یک فًبی هحطهبًِ ٍ ذهَنی زض زاذا ذبًِ ثاط فطظًاساى ایدابز قاَز ٍ آىّاب
ثسٍى زغسغِ ٍ ثسٍى احؿبؼ ٍخَز ًبْط ثیطًٍی ثِ ؾبیتّبی هرتلف زض ایي فًب زؾتطؾی زاقتِ ثبقٌس ٍ ثًٗبً ثِ زلیاا ٍیػگایّابی
ؾٌی ٍ قرهیتی ٍ کٌدکبٍیّبی ذَز هتثیط اظ فًبّبی ًبؾبلن هَخَز زض ایٌتطًت گطزًس .زض ایي پػٍّف ًگبضًسُ ثِ ثطضؾی هْانتاطیي
آؾیتّبی فًبی هدبظی ٍ تثییطات آى ثط ذبًَازُّب (اٖن اظ فطظًساى ،هطز ٍ ظى) پطزاذتِ ،يوي هٗطفی ؾبظهبىّبی هتَلی پیكاگیطی اظ
آؾیتّبی اختوبٖی ثِ اضائِ ضاّکبضّبیی خْت هقبثلِ ٍ کبّف تْسیسات فًبی هدبظی هیپطزاظز.
سٌذ چطن اًذاس جوَْری اسالهی ایزاى در افق 1444
زض ؾٌس چكن اًساظ ثیؿت ؾبلِ خوَْضی اؾالهی ایطاى زض افق ّ 3141دطی قوؿی کِ زض تبضید  31آثبى  3131تَؾاٍ ضّجاط هٗٓان
اًقالة ثِ ؾطاى ؾِ قَُ اثال٘ قسُ اؾت آهسُ اؾت کِ:
ثب اتکبم ثِ قسضت الیعام الْی ٍ زض پطتَ ایوبى ٍ ٖعم هلی ٍ کَقف ثطًبهِضیعی قسى ٍ هسثطاًاِ خوٗای ٍ زض هؿایط تحقاق آضهابىّاب ٍ
انَم قبًَى اؾبؾی ،زض چكن اًساظ ثیؿت ؾبلِ ،ایطاى کكَضی اؾت تَؾِٗیبفتاِ ثاب خبیگابُ اٍم اقتهابزیٖ ،لوای ٍ فٌابٍضی زض ؾاُح
هٌُقِ ،ثب َّیت اؾالهی ٍ اًقالثی ،الْبم ثرف زض خْبى اؾالم ٍ ثب تٗبها ؾبظًسُ زض ضٍاثٍ ثیيالولا.
خبهِٗ ایطاًی زض افق ایي چكن اًساظ ،چٌیي ٍیػگیّبیی ذَاّس زاقت:
تَؾِٗیبفتِ ،هتٌبؾت ثب هقتًیبت فطٌّگی ،خغطافیبیی ٍ تبضیری ذَز هتکی ثط انَم اذالقی ٍ اضظـّبی اؾاالهی ،هلای ٍ اًقالثای ،ثاب
تثکیس ثط هطزمؾبالضی زیٌیٖ ،سالت اختوبٖی ،آظازیّبی هكطٍٔ ،حیّ کطاهت ٍ حقَق اًؿابىّاب ٍ ثْاطُهٌاسی اظ اهٌیات اختوابٖی ٍ
قًبیی.
ثب تَخِ ثِ اقبضُ ثِ ّسف زؾتیبثی ثِ اهٌیت اختوبٖی ثبیس تَخِ زاقت کِ زض ؾٌس چكن اًساظ خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ ناَضت کلای
اقبضُقسُ ثِ خلَگیطی اظ هَاضزی کِ اهٌیت اختوبٖی ضا ثِ ذُط هیاًساظز کِ اظ آى خولِ آؾیتّبیی اؾت کِ زض فًبی هدبظی اهٌیت
اختوبٖی ضا تْسیس هیکٌس.
سبسهبىّبی هتَلی پیطگیزی اس آسیتّبی فضبی هجبسی در جوَْری اسالهی ایزاى:
ٍظبیف سبسهبىّبی هزتجط:
ٍسارت تعبٍى ٍ کبر ٍ رفبُ اجتوبعیٍْ :بیف ٍظاضت تٗبٍى کبض ٍ ضفبُ اختوبٖی زض حَظُ آؾیتّبی احتوبلی ًبقی اظ فًبی هدابظی ٍ
آؾیتّبی اختوبٖی ًَپسیس:
 انالح ٍ اخطای قَاًیي هطتجٍ ثب حَظُ ًبقی اظ فًبی هدبظی. ّوبٌّگی ،ؾیبؾتگصاضی ٍ ًٓبضت زض حَظُ فًبی هدبظی. انالح ٍ اخطای قَاًیي هطتجٍ ثب حَظُ فًبی هدبظی. خوٕآٍضی ،یجت آهبض ٍ اَالٖبت هطثٌَ ثِ کَزکآظاضی. تكکیا کویتِ فٌی ثِ هٌَٓض ؾیبؾتگصاضی زض حَظُ فًبی هدبظی زض کكَض. ّوبٌّگی ثرفّبی هرتلف زٍلت زض ضاؾتبی پیكگیطی اظ آؾیتّبی اختوبٖی زض حَظُ فًبی هدبظی. حوبیت اظ افطاز خبهِٗ زض ثطاثط ضٍیسازّبی اقتهبزی ،اختوبٖی ٍ پیبهسّبی ًبقای اظ آؾایتّابی اختوابٖی زض حاَظُ فًابیهدبظی.
سبسهبى ثْشیستی:
-

قٌبؾبیی هَاضز آؾیتزیسُ ًبقی اظ اؾتیبزُ ًبزضؾت اظ ایٌتطًت ٍ فًبی هدبظی.
قٌبؾبیی ٍ خصة اظ َطیق اٍضغاًؽ اختوبٖی.
اضخبٔ اظ هطاخٕ هطتجٍ اظخولِ قَُ قًبئیًِ ،یطٍی اًتٓبهی ٍ. ...
اضخبٔ اظ ؾبیط هطاکع (اٖن اظ زٍلتی ٍ غیطزٍلتی).
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-

اضظیبثی ٍيٗیت ضٍاًی -اختوبٖی افطاز هَضز ًٓط ٍ. ...

ًیزٍی اًتظبهی:
ٍْبیف ًیطٍی اًتٓبهی زض ذهَل فًبی هدبظی:
 قٌبؾبیی کبضثطاى هترلف زض فًبی هدبظی ٍ اضخبٔ ثِ هطاکع هطتجٍ. ّوکبضی ثب زؾتگبُّبی هطتجٍ اظخولِ زازگؿتطی ،ثْعیؿتی ٍ. ... ضؾیسگی ثِ قکبیبت ثب ًقى حطین ذهَنی افطاز ٍ یب تٗسی ثِ حقَق کبضثطاى. ّوکبضی ثب ؾبظهبىّبی هرتلف ثِ هٌَٓض پیكگیطی اظ ًقى حقَق کبضثطاى ٍ یب ًقى حطین ذهَنی افطاز. ّوکبضی ثب ؾبظهبىّبی هؿئَم ثب ّسف خوٕآٍضی اَالٖبت هطثٌَ ثِ آؾیتّبی اختوبٖی زض فًبی هدبظی ٍ گاعاضـ زّایخطائن ٍ افعایف آگبّی هطزم.
 اقساهبت قبًًَی خْت تثهیي اهٌیت کبضثطاى آؾیتزیسُ ،پیكگیطی اظ آؾیتّبی ًبقی اظ اؾتیبزُ اظ فًابی هدابظی اظ َطیاقآهَظـ زض هساضؼ.
 اضائِ ذسهبت هكبٍضُای ثِ زاًف آهَظاى زض هٗطو آظاض یب آظاض زیسُ. اضتجبٌ ثب ذبًَازُ زاًف آهَظاى ٍ آهَظـ آىّب. اضخبٔ کَزکبى زض هٗطو آظاض ٍ آظاز زیسُ ثِ هطاخٕ هطتجٍ.قَُ قضبئیِ:
ٍْبیف قَُ قًبئیِ زض ذهَل فًبی هدبظی ٍ آؾیتّبی اختوبٖی ًَپسیس ٍ ضؾبًِّبی ًَیي اضتجبَی:
 هساذلِ قًبیی ٍ حوبیت قًبیی اظ کبضثطاى زض هٗطو آظاض ٍ آظاض زیسُ. اضائِ هكبٍضُ ٍ هٗبًست ّبی حقَقی ٍ تكکیا پطًٍسُ ثطای کبضثطاى ذبَی یب اقبِٖ زٌّسگبى خطم ٍ فؿبز زض هحیٍّبی الیي،ٍةّبٍ ،ثالگّب ٍ فًبی هدبظی.
 اخطای قَاًیي هطتجٍ ثب حوبیت اظ کبضثطاى ایي حَظُ. ثطضؾی زٖبٍی هطثٌَ ثِ هترلیبى ٍ هدطهبى آؾیتزیسُ ٍ زض هٗطو آؾیت. تْیِ ٍ اضائِ گعاضـ اظ ٍيٗیت کبضثطاى فًبی ؾبیجط ٍ اتربش اقساهبت حوبیتی -قًبیی اظ هطاخٕ قًبیی نبلح. تسٍیي لَایح هطتجٍ زض خْت حوبیت اظ کبضثطاى ثِذهَل کَزکبى ٍ ؾبلوٌساى خْت کَزکآظاضی ٍ ؾبلوٌس آظاضی زض فًبیهدبظی ٍ ًیع آهَظـ ایكبى.
 ًٓبضت ثط حؿي اخطای آضا ٍ تهویوبت هطتجٍ ثب حقَق کبضثطاى زض فًبی هدبظی.ٍسارت دادگستزی:
ٍْبیف ٍظاضت زازگؿتطی زض ذهَل آؾیتّبی اختوبٖی ًَپسیس ٍ فًبی هدبظی:
 ضؾیسگی قًبیی ٍ حوبیت قًبیی.ٍسارت کطَر:
ٍْبیف ٍظاضت کكَض زض حَظُ فًبی هدبظی:
 پیگیطی ثطضؾی ٍيٗیت فًبی هدبظی ،ضؾبًِّبی ًَیي اضتجبَی ٍ آؾیتّبی اختوبٖی ًَپسیس زض قَضای اختوبٖی کكَض. ّوبٌّگی اؾتبًساضیّب زض ثطًبهِضیعی ٍ هُبلِٗ ٍيٗیت فًبی هدبظی ٍ کبضثطاى زض کبضگطٍُ اهَض فطٌّگی -اختوبٖی قاَضایثطًبهِضیعی اؾتبى.
 ّوبٌّگی زؾتگبُّبی اؾتبًی زض ضاؾتبی کٌتطم ٍ کبّف آؾیتّبی اختوبٖی ًبقای اظ فًابی هدابظی ٍ ضؾابًِّابی ًاَیياضتجبَی.
کویسیَى اجزایی هجلس ضَرای اسالهی:
-

ثطضؾی هَئَ آؾیتّبی اختوبٖی ًَپسیس ٍ فًبی هدبظی اظ هٌٓط حقَقی ٍ قًبیی.
اضائِ َطحّبی قًبیی زض حوبیت اظ کبضثطاى فًبی هدبظی.
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هعبًٍت ثزًبهِریشی ٍ راّجزدی ریبست جوَْری:
-

ترهیم ثَزخِ هٌبؾت ثِ زؾتگبُّبی هؿئَم ثِ هٌَٓض ؾیبؾاتگاصاضی ٍ ثطًبهاِضیاعی زض حاَظُ فًابی هدابظی تَؾاِٗ
قجکِّبی اَالٖبتی ٍ اضتجبَی ٍ ًیع حوبیت اظ کبضثطاى.

ٍسارت علَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری:
-

تطثیت ًیطٍی هترهم زض حَظُ فًبی هدبظی ٍ ًیع آؾیتقٌبؾی آى.

ضَرای عبلی اًقالة فزٌّگی:
-

ؾیبؾتگصاضی ٍ ثطًبهِضیعی فطٌّگی زض حَظُ فًبی هدبظی.

ضَرای عبلی فضبی هجبسی:
-

تسٍیي ثطًبهِّب ،ؾیبؾتگصاضی ٍ ًٓبضت ثطًْبزّبی هدطی فًبی هدبظی زض کكَض.

ضَرای عبلی هجبسی:
قَضای ٖبلی هدبظی ثِ زؾتَض هقبم هٗٓن ضّجطی زض تبضید  31اؾیٌس  3134تكکیا قس.
هْنتطیي اثعاضّبی هَضزاؾتیبزُ زض فًبی هدبظی ٖجبضتاًس اظ:
-

ایٌتزًت :ثعضگتطیي قجکِ خْبًی کبهپیَتطی ٍ زاضای هیلیَىّب قجکِ کَچکتط اؾت کِ ثاِ یکاسیگط هتهاا قاسُاًاس (کدابضُ،
.)5 :3133

-

ثبسیّبی رایبًِای :هقبم هٗٓن فطٌّگی زضایيثبضُ فطهَزًس« :ثبظیّبی ضایبًِای ثِ قَالیِّبی قسضتوٌس ٍ خصاة ًبتَی فطٌّگای ٍ
خٌ نلیجی غطة تجسیا قسُاًس کِ زض حبم ترطیت ٍ تغییط تسضیدی اضظـّب ٍ ٌّدبضّبی اًقالة اؾالهی ٍ خْبى اؾاالم اؾات
(حیسضی کبقبًی.)334 :3133 ،

 تلَیشیَى-

هبَّارُ :هبَّاضُ اخؿبهی ههٌَٖیاًس کِ زض هساضی ثِ زٍض اخؿبهی ثب خطم ثیكتط هایگطزًاس کاِ ثاِ آىّاب قواط ههاٌَٖی ًیاع
هیگَیٌس (ؾبالضی ٍ ؾَظًچی .)511 :3131 ،هجبضظُ ثب ًوبزّبی هصّجی ،ثیاّویت ًكبى زازى اضظـّب ٍ ضٍاثٍ ذابًَازگی ،تاطٍیح
هبزّیت ،غیلت ظایی ،ثییجبتی ؾیبؾی ٍ حولِ ثًِٓبم ؾیبؾی اظ آؾیتّبی هبَّاضُ ّؿتٌس.

-

تلفي ّوزاُ :ؾبهبًِ اضتجبَی ثسٍى ؾین کِ ثِ نَضت گؿتطزُای ٍاضز ظًسگی اختوبٖی قسُ اؾت ٍ هَخت آؾیتّبی خسی ثطای

فطز ٍ اَطافیبًف هیقَز .زض زؾتطؼ ثَزى زائوی هوکي اؾت فطز ضا زض هٗطو هعاحوتّب ٍ زضزؾطّب یاب ثطًبهاِّابی ًبذَاؾاتِ
ظیبزی قطاض زّس ٍ ذبهَـ کطزى آى ًیع هَخت ذؿتگیً ،گطاًی یب تٌفّبی ضٍحی فاطز َبلات توابؼ قاَز ٍ کبضآهاسی فًابی
اضتجبَی ضا تًٗیف کٌس (ٖبهلی ٍ ّوکبضاى.)55 :3131 ،
ثطذی پیبهسّبی ًبهٌبؾت اختوبٖی تلیي ّوطاُ قبها اٖتیبز ضٍاًی ،تٌعم اضظـّب ،کبّف تٗبهالت اختوبٖیَْْ ،ض ترلفّبی ؾابیجطی،
ثلَتَر ٍ پیبهکّبی غیطاذالقی اؾت (ؾجحبًی ًػاز ٍ ّوکبضاى.)3133 ،
تأثیزات هٌفی کِ فضبی هجبسی ثز داًص آهَساى هیگذارد:
یبفتِّبی پػٍّف ظًسٍاًیبى ًكبى هیزّس کِ:
ٍ -1ؾبیا هؤیط زض فًبی هدبظی ثط اضتجبٌ زاًف آهَظاى ثب ذبًَازُّب تثییط هٌیی هیگصاضز.
ٍ -2ؾبیا هؤیط زض فًبی هدبظی ثط ٍيٗیت تحهیلی زاًف آهَظاى تثییط هٌیی هیگصاضز.
ٍ -3ؾبیا هؤیط زض فًبی هدبظی ثط ؾبظگبضی زاًف آهَظاى ثب زیگطاى تثییط هٌیی هیگصاضز.
ٍ -4ؾبیا هؤیط زض فًبی هدبظی ثط ٍيٗیت اٖتقبزیٖ-جبزی زاًف آهَظاى تثییط هٌیی هیگصاضز.
ٍ -5ؾبیا هؤیط زض فًبی هدبظی ثط ٍيٗیت ضٍاًی زاًف آهَظاى تثییط هٌیی هیگصاضز.
تأثیزات هٌفی فضبی هجبسی ثز هزداى ،سًبى ٍ خبًَادُ:
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اهطٍظُ ثب گؿتطـ قجکِّبی تلیي ّوطاُ اضتجبٌ ثیي ّوؿطاى زچبض ذسقِ قسُ ٍ اضتجبٌ آىّب ثب ظًبى ٍ هطزاى غطیجِ زض گطٍُّابی ایاي
قجکِّب ثبٖث قسُ کِ اٖتوبز ثیي ثًٗی اظ ظى ٍ قَّطّب اظ ثیي ثطٍز کِ اٍلیي قطثبًی ایي ثیاٖتوبزی فطظًاساى ذَاٌّاس ثاَز .اؾابؼ ٍ
پبیِ ضٍاثٍ اختوبٖی اٖتوبز اؾت ٍ ایي ٍیػگی هثا ّط ذهلت زیگاطی ثبیاس زض ّواِ افاطاز ٍخاَز زاقاتِ ثبقاس تاب ثتَاًٌاس اضتجبَابت
اختوبٖیقبى ضا گؿتطزُتط کٌٌس.
افطاز زض ضٍاثٍ ثیي فطزی ذَز یکسیگط ضا قٌبذتِ ٍ ثط اؾبؼ هٗیبضّبیی کِ هیپؿٌسز ،زٍؾتیبثی هیکٌٌس ٍ ثاطای ازاهاِ زٍؾاتیّاب ٍ
پیًَسّب ،اٖتوبز الظم اؾت تب ضٍاثٍ هؿتحکن ثبقی ثوبًس .اگط پبیِّبی اٖتوبز زض هیبى افطاز ٍخَز ًساقتِ ثبقس ضٍاثٍ هتعلعم هایقاَز ٍ
ّیچٍقت اضتجبَبت گؿتطزُای قکا ًویگیطز .اٖتوبز زض ّوِ اثٗبز ظًسگی فطزی ٍ اختوبٖی افطاز ًقف ثؿعایی زاضز ٍ ضیكِّبی قک ٍ
تطزیس زض هیبى ضٍاثٍ ثیي ظى ٍ قَّط زض هحیٍ ذبًَازُ ثِ زلیا ًجَز اٖتوبز اؾت.
زض یک ظًسگی هكتطک هَفق ّط زٍ َطف ثبیس ثركی اظ ؾبٖبت ضٍظ ضا زض کٌبض یکسیگط ثگصضاًٌسّ .طقسض ظى یب هطزی ظهبى ثیكتطی ضا ثِ
حًَض زض فًبی هدبظی اذتهبل ثسٌّسَ ،جیٗتبً ٍقت کوتطی ثطای اضتجبٌ ثب قطیک ظًسگی ٍ ذبَطُ ؾبذتي زض کٌبض اٍ ذَاّس زاقات.
ؾبزُتطیي آفتی کِ فًبی هدبظی ثِ ٌَٖاى چبلف هُطح هیقَز ایي اؾت کِ ظهبًی کِ ٍاضز خكي ٖطٍؾی ،اتَثَؼ ،هتطٍ ٍ هْوبًیّاب
هیقَینّ ،وِ افطاز ؾطقبى زض گَقیّبی تلیي ّوطاُ ذَز اؾت ٍ ایي ثبٖث قسُ کِ ثؿیبضی اظ اتیبقبت ضخ زّس ٍ .حتی زیسُ هیقَز
کِ پسض ٍ هبزض ذبًَازُ زٍ تلیي ّوطاُ زاضًس؛ ّویي یک اضتجبٌ ؾطز ضا حبکن هیکٌس .اؾتیبزُ هسیطیت ًكسُ ٍ هساٍم اظ تلیي ّوطاُ ضٍی
حبلت ؾکَت ،اظخولِ ًكبًِّبی ضفتبضی اؾت کِ ظٍخیي اظ آى قکبیت هیکٌٌس ٍ زلیلی ثط هكکَک ثَزى ضفتبض ّوؿطاًكبى هایزاًٌاس.
ايُطاة ّوؿطاى زض ایي گًَِ هَاقٕ ثِ حسی اؾت کِ پیف پب افتبزُتطیي ضفتبض قاطیک ظًاسگیقابى ضا هجتٌای ثاط تثییاس افکابض ذاَز
هیزاًٌس ٍ ًتیدِ قبثا پیفثیٌی اؾت؛ ایدبز کكوکف ٍ خطٍثحث ثیپبیبى ،ثیاٖتوبزی ٍ ثسثیٌی هعهي.
ٍضع آسیتّبی فضبی هجبسی در ایزاى:
یکی اظ هَيَٖبتی کِ کكَض هب ثب آى زضگیط اؾت هَئَ آؾیتّبی اختوبٖی اؾات کاِ تَخاِ ثاِ ؾاَُح هرتلاف پیكاگیطی اظ ایاي
آؾیتّب يطٍضتی اختٌبةًبپصیط ٍ یک العام زض کكَض اؾت .ههساق ایي هؿئلِ ّن ایي اؾت کِ ضئیؽخوَْض خٌبة آقبی زکتط ضٍحابًی
زض ضٍظ تٌییص حکن ضیبؾت خوَْضی زض اٍلیي ههبحجِ ثٗس اظ تٌییص ضؾوبً اٖالم هیکٌٌس کِ زٍلت زٍ زغسغِ هْن زاضز کِ یکای اظ ایاي
زغسغِّب هٗیكت هطزم ٍ زیگطی پیكگیطی اظ آؾیتّبی اختوبٖی اؾت .تحلیا آهبضّب ًكبى هیزّس زض حاَظُ آؾایتّابی اختوابٖی
هكکالت خسی زاضین کِ اگط تسثیط ًكَز اهٌیت هلی ٍ اختوبٖی ضا تحت تثییط قطاض ذَاّس زاز (ٖجساهلل پَض.)3131 ،
زض ٖهط کًٌَی ثب گؿتطـ فًبّبی هدبظی قبّس زگطگًَی زض ؾجک ظًسگی ّؿتین کِ ثًَِثاِ ذاَز ثاط الگَّابی ضفتابضی هاب ایطگاصاض
هیثبقس  .فطٌّ غطة اظ َطیق ثؿٍ ٍ گؿتطـ فًبّبی هدبظی ،ضایبًِ ٍ ایٌتطًت زض پی ایدبز ًَٖی ّوبٌّگی ٍ تَؾِٗ ؾاجک ظًاسگی
غطثی اؾت .اظخولِ تْسیسات فًبی هدبظی زض گؿتطـ ؾجک ظًسگی اؾالهی-ایطاًی هیتَاى ثِ چابلف َّیاتٖ ،اسم تَخاِ ثاِ تٌأَ
فطٌّگیٖ ،سم زؾتطؾی ّوگبى ثِ فٌبٍضیّبی ضٍظ زًیب ٍ ٍاثؿتگی ثِ فًبی کبشة اقبضُ ًوَز.
راّکبرّبیی ثزای ایوٌی اس آسیتّبی فضبی هجبسی:
 )1آهَسش هْبرتّبی السم ثِ ًسل جَاى :آقٌب کطزى خَاًبى ،هرهَنبً زذتطاى ثِ آؾیتّبی فًبی هدابظی ٍ آهاَظـ ضاُّابی
نحیح اؾتیبزُ اظ فًبی هدبظی تَؾٍ ذبًَازُّب ثِ فطظًساى ذَز هیتَاًس اظ ثطٍظ هكکالت ثطای خَاًابى ٍ ذابًَازُّاب خلاَگیطی
ًوبیس.
ّ )2وزاّی خبًَادُّب ثب فزسًذاى :اظ آؾیتّبی ایٌتطًت ،تٌْب ثَزى فطظًساى زض زًیبی هدبظی اؾت .ذبًَازُّب ثبیس آگبُ ثبقاٌس کاِ
فطظًساى ذَز ضا زض فًبی هدبظی ثِ تٌْبیی ضّب ًٌوبیٌس.
 )3ایجبد فضبی صویوی در خبًَادُ :انا هؿئلِ هحجت ثبیس ثِ فطظًساى آهَظـ زازُ قَز تاب فطظًاساى زض هَاخْاِ ثبهحجاتّابی
خٗلی ثیطٍى اظ ذبًِ تَاى تكریم هحجت خٗلی اظ هحجت انلی ضا زاقتِ ثبقٌس .قیبزاى ٍ ؾَزخَیبى زض زًیبی ذبضج ٍ ثیكتط زض
فًبی هدبظی ثِ زًجبم َٗوِّبی ذَز ثب قالة هحجتاًس.
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 )4ایجبد راثطِ اعتوبد ثیي ٍالذیي ٍ فزسًذاى :ثِ زالیا هرتلیی ًَخَاًبى هیتَاًٌس زچبض ذُب ٍ اقتجبُ زض فًابی هدابظی قاًَس.
فطظًساى ثبیس ثِ پسض ٍ هبزض ذَز اٖتوبز زاقتِ ثبقٌس تب زض نَضت ثطٍظ لغعـ ثِ اَالٔ ٍالسیي ثطؾبًٌس تاب اظ آؾایتّابی احتوابلی
ثٗسی خلَگیطی قَز.
ً )5کطبًذى رٍاثط فضبی هجبسی ثِ فضبی ٍاقعی :خَاًبى ٍ هرهَنبً زذتطاى ًجبیس ضٍاثٍ زض فًبی هدبظی ضا ثاِ زًیابی ٍاقٗای
ؾطایت زٌّس ٍ ثب کؿبًی کِ ّیچ ؾبثقِ آقٌبیی زض زًیبی ٍاقٗی ًساضًس قطاض هالقبت زض پبضک ،زاًكگبُ ٍ ...ثگصاضًس .افطاز ؾَزخَ ثاِ
ضاحتی هیتَاًٌس ثب کكبًسى افطاز ثِ هکبىّبی هرتلف اظ ایكبى ؾَء اؾتیبزُ ًوبیٌس ٍ هَضز آظاض ٍ اشیت قطاض زٌّس.
 )6پزّیش اس ٍثگزدیّبی ثیّذف :قٌبؾبیی ؾبیتّبی هٗتجط ٖلوی ،تیطیحای ،ذجاطی ٍ ٍ ...شذیاطُ آىّاب زض ؾیؿاتن ٍ اضائاِ آى
ؾبیتّب ثِ فطظًساى خْت اؾتیبزُ ایكبى ّن تَاًس اظ خؿتدَی ثیّسف ٍ انُالحبً ٍثگطزیّبی ثیّسف زض ایٌتطًت هبًٕ قَز ،تاب
فطظًساًوبى اظ آؾیتّبی فًبی هدبظی ٍ اتالف ٍقت خَاًی زض اهبى ثوبًٌس.
 )7هطزح ًکزدى اسزار خبًَادگی ٍ هطکالت سًذگی خَد در فضبی هجبسی.
 )8عذم اًتطبر اطالعبت ضخصی ٍ خبًَادگی.
ارائِ پیطٌْبداتی در خصَظ پیطگیزی اس آسیتّبی فضبی هجبسی:
-

ًَخَاًبى ٍ ذبًَازُّبیكبى ضا ثبیس زضثبضُ قبًَى ٍ حقَق ٍ هؿئَلیتّبیی کِ زض لَای قبًَى زاضًس آگبُ ؾبذت.
آهَظـٍپطٍضـ ثب گٌدبًسى هَاضز پیكگیطی زض ثطًبهِ زضؾی ثب تَخِ ثِ ًَخَاًبًی کِ زض هٗطو هربَطات اختوبٖی ّؿتٌس تَخاِ
ًوبیس.
فطاّن ًوَزى هکبىّبی تیطیحی ٍ ٍضظقی ؾبلن ٍ کنّعیٌِ ثطای خَاًبى ٍ ًَخَاًبى خْت گصضاًسى اٍقبت فطاغت زض هحالت قْط.
ضؾبًِّب ضا ثبیس تكَیق کطز تب زضثبضُ ذسهبت ،تؿْیالت ٍ فطنتّبیی کِ زض خبهِٗ ثطای خَاًابى ٍخاَز زاضًاس اَالٖابتی هٌتكاط
ًوبیٌس.
ؾبذت ٍ پرف فیلنّب ٍ ؾطیبمّبیی ثب هَئَ فًبی هدبظی ٍ ثطضؾی هٗبیت ٍ هعایبی آى.
تكَیق فطظًساى ٍ ایدبز خصاثیت زض ًَخَاًبى خْت قطکت زض فٗبلیتّبی اختوبٖی تَؾٍ ٍالسیي.
زقت ٍ َّقیبضی ثیكتط پلیؽ ؾبیجطی ٍ اقساهبت پیكگیطاًِ هطتجٍ ثب اًَأ خطائن ضایبًِای خسیستط.
نطف ّعیٌِ خْت َطاحی ثبظیّبی ضایبًِای ؾبلن ٍ خصاة خْت خبیگعیي ًوَزى ثابظیّابی ًبؾابلن ثاطای کَزکابى ٍ ًَخَاًابى
تَؾٍ زٍلت.

اقذاهبت صَرت گزفتِ در سبیز کطَرّب

 کوپ تطک اٖتیبز ایٌتطًت زض چیي
کوپ "تطک اٖتیبز ثِ ایٌتطًت" پسیسُ تبظُای اؾت کِ زض ؾبمّبی اذیط زض ثطذی کكَضّب ضاُ اًساظی قسُ اؾت ٍ ثِ هٗتابزاى ایٌتطًات
کوک هیکٌس تب ثِ ظًسگی ٖبزی ذَز ثبظگطزًس؛ زض ایي هیبى چیي ثب ثیكتطیي آهبض افطاز هٗتبز ثِ ایٌتطًت پیكگبم ثِ قوبض هیضٍز.
آذطیي آهبضّب ًكبى هیزّس چیي ثب یک هیلیبضز ٍ ؾیهس ًیط خوٗیت 11 ،هیلیَى هٗتبز ثِ ایٌتطًت زاضز ٍ ایي هَئَ ثبٖث ضاُ اًساظی
 144هؤؾؿِ ٍ  154کوپّبی تطک اٖتیبز زض ایي کكَض قسُ اؾت.
ثؿیبضی اظ ًَخَاًبى چیٌی ضٍظاًِ ثیف اظ  5ؾبٖت ضا پبی ایٌتطًت ،چت ٍ ثبظی ّابی ضایبًاِ ای های گصضاًٌاس ٍ زض ایاي هاست حتای اظ
ذَضزى ،آقبهیسى ٍ ضفتي ثِ زؾتكَیی ّن ذَززاضی هیکٌٌسٍ .يٗیت اٖتیبز ًَخَاًبى چیٌی ثِ ایٌتطًت زض زِّ گصقتِ ثبٖاث قاسُ
زض ؾبم  1441اٍلیي کوپ تطک اٖتیبز ثِ ایٌتطًت زض پکي ضاُ اًساظی قَز.
زض ایي هطکع کِ تَؾٍ یک ضٍاًكٌبؼ ثب ًبم «تبئَ ضاى» ضاُاًساظی قس هٗتبزاى تحت ًٓط ؾطثبظاى ٍ افؿطاى ؾبثق ًٓبهی قطاض هی گیطًاس
ٍ فٗبلیت ّبی هتٌَٔ فطٌّگی ٍ ٍضظقی ضا تب تطک کبها اٖتیبز ذَز زًجبم هیکٌٌس .هؿئَالى ایي هطکع هایگَیٌاس ّاسف اظ ضاُ اًاساظی
کوپ ،زٍض کطزى ًَخَاًبى ٍ خَاًبى اظ یکدبًكیٌی ٍ ٍازاض کطزى آًْب ثِ تحطک ٍ ًكبٌ ٍ فٗبلیت اؾت.
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ًَخَاًبًی کِ ثِ ایٌتطًت اٖتیبز زاضًس ثِ لحبِ خؿوی ثِ قست يٗیف هی قًَسّ .یدبى ٍ ٖالقِ ثِ ایٌتطًت ثِ ؾالهت آًْب آؾایت ظزُ
ٍ زض ًْبیت آًْب تَاًبیی ظًسگی ٖبزی ٍ اضتجبٌ ثب زیگط ضا اظ زؾت هیزٌّس .آهَظـ ٍ ظًسگی زض هحیٍ ًٓبهی ثبٖث هی قَز آًْب زٍثابضُ
تَاًبیی ظًسگی َجیٗی ضا ثبظیبثٌس
زض کٌبض توطیٌبت خؿوبًی زض ایي هطکع ًَخَاًبى زض کالؼّبی هَؾیقی ٍ ضقم اغزّبی قیط کِ زض خكٌَاضُّبی هرتلف ٍ ؾبم ًاَ زض
چیي ثطگعاض هیقَز ًیع قطکت هیکٌٌس ٍ ثب اؾتیبزُ اظ هسیتیكي ٍ یَگب ثِ ؾَی یک ظًسگی آضام ٍ کن ايُطاة حطکت هی کٌٌس
اظ زیگط ثطًبهِّبی ایي کوپ هیتَاى ثِ ؾیبلگطی ،ثطگعاضی کالؼّبی هَؾیقی ،کالؼّبی اذتهبنی ضٍاًکبٍی ٍ هكبٍضُّابی زضهابًی
ثب حًَض ضٍاًكٌبؾبى ثطای تقَیت اٖتوبز ثِ ًیؽ ٍ اضتجبٌ ثْتط ثب ذبًَازُ ٍ افطاز فبهیا اقابضُ کاطز .زض ایاي کواپّاب ًَخَاًابى هاَضز
هٗبیٌِّبی زقیق پعقکی قطاض هیگیطًس تب ثب اؾکي هغع هكرم قَز کِ ظهبى ََالًی ثبظیّبی آًالیي ثط آًْب تاثییطی هٌیای ًگصاقاتِ
ثبقس.
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هٌبثع:
 )1خلیلیبى پَض ،هْسی ( .)3131ثزرسی اقذاهبت جوَْری اسالهی ایزاى در عزصِ فضبی هجبسی ثِ هٌظَر تحکین َّیتت
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 )2حیسضی کبقبًی ،هحوسثبقط ( .)3133سبلٌبهِ ثِ سَی ظَْر ،قن ،ؾجٍ الٌجی.
 )3ضفیٗیٖ ،یؿی ( .)3133تحلیل تأثیز فضبی هجبسی ثز َّیت دیٌتی جَاًتبى رٍستتبیی :دّستتبى ثتبالس ضْزستتبى
تزثتحیذریِ ،پبیبىًبهِ کبضقٌبؾی اضقس ،زاًكگبُ ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى.
 )4يویوِ ضٍظًبهِ خبم خن ،چْبضقٌجِ  13هْط .3131
 )5ظًسٍاًیبى ،احوس؛ حیسضی ،هطین؛ ثبقطی ،ضیحبًِ؛ ُٖبض ظازُ ،فبَوِ ( .)3131آسیتّبی فضبی هجبسی ثتیي داًتص آهتَساى
دختز ،فهلٌبهِ هُبلٗبت فطٌّ  ،اضتجبَبت ؾبم  ،1قوبضُ .11
 )6ؾبالضی ،حؿي؛ ؾَظًچی ،حؿیي ( .)3131فزٌّگًبهِ ًَجَاى ،ج  ،1 ٍ 3تْطاى ،پیبم ٖسالت.
 )7ؾجحبًی ًػاز ،هْسی؛ پَض َْوبؾجی ،ؾیبٍـ؛ تابخَض ،آشض (« .)3133ثزرسی چبلصّب ٍ کبرکزدّبی فزٌّگتی ٍ اجتوتبعی
تلفي ّوزاُ ٍ راّکبرّبی اصالح» ،هبٌّبهِ هٌْسؾی ٍ فطٌّگی.33-13 ،)11 ٍ 13( 1 ،
 )8سٌذ چطن اًذاس جوَْری اسالهی ایزاى در افق .1444
ٖ )9بهلی ،ؾٗیس ضيب؛ ضًدجط ،هْسی؛ ضهًبًی ،قبَّنجبض ( .)3131هطبلعبت تلفي ّوزاُ سًذگی در حبل حزکت ،تْطاى ،ؾوت.
ٖ )14جساهلل پَض ٖلوساضیٍ ،حیس؛ نیبض حیسضی ،حدت ( .)3131ثزرسی تْذیذّب ٍ فزصتّبی فضبی هجبسی ثتز گستتزش ٍ
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ٍ اًسیكِ زیٌی هطاکع ضاّجاطزی هٌْسؾای فطٌّگای قاَضای

فطٌّ ٖوَهی اؾتبى ثَقْط.
ٍ )11ةؾبیت ٍظاضت تٗبٍى ،کبض ٍ ضفبُ اختوبٖی.
 )12کدبضُ ،تطیي (ٍ .)3133ة چیست؟ تطخوِ فطحٌبظ حؿیٌی ؾطاپی ،تْطاى ،ؾطٍـ.
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