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طرح جامع فضاهای سبس شهر کرج
راه طی شده و چشم انداز آینده
ٗ٢تاب حات٘ی
داٛؾ آٗٞختً ٠اسؿٜاػی اسؿذ تشٝیج  ٝآٗٞصؽ ًـاٝسصیُ ،ش ٟٝتشٝیج  ٝتٞػؼً ٠ـاٝسصی ،داٛـِا ٟت٢شا ،ٙایشاٙ
مقدمه
ؿ٢ش١ا ت ٠ػٜٞاً ٙا١ ٙٞٛای ت٘شًض ،كؼآيت  ٝصٛذُی اٛؼا١ ٙا تشای ای ٠ٌٜتتٞاٜٛذ پایذاسی خٞد سا تض٘يًٜٜ ٚذ چاس ٟای جض پزیشؽ
ػاختاس ً ٝاسًشدی ٗتاثش اص ػيؼتٖ ١ای عثيؼی ٛذاسٛذ  .دس ایٗ ٚيا ٙكضای ػثض ت ٠ػٜٞا ٙجضء ضشٝسی  ٝالیٜلي پيٌش ٟؿ٢ش١ا دس
ػٌ٘ٔشد آ٢ٛا ٛوؾ اػاػی داسد ً٘ ٝثٞد آٗ ٙی تٞاٛذ اختالالت جذی دس حيات ؿ٢ش١ا تٝ ٠جٞد آٝسد.
ؿ٢ش١ای ٗذس ٙػٌ٘ٔشد١ای كضا١ای ػثض سا تا ػٌ٘ٔشد١ای ؿ٢ش تٔلين ٞ٘ٛد ٟاٛذ  .سؿذ كضای ػثض ؿ٢شی تا ًاسًشد١ای صیؼت ٗحيغی،
اجت٘اػی ،كشِٜ١ی  ٝاهتصادی اص ػٞاْٗ ٗٞثش دس تٞػؼ ٠پایذاس ؿ٢ش ا ػت .كضا١ای ػثض ؿ٢شی دس اٞٛاع ٗختٔق ،تا ؿي ٟٞت٢ش ٟتشداسی ٝ
ُاٗ ٟآٌيت ٗتلاٝت دس تخؾ ١ای ٗتلاٝت تا ًاستشی ١ای ٗختٔق یاكت ٗی ؿٞد  .كضای ػثض خصٞصی دس كضا١ای خصٞصی ؿ٢ش یاكت
ٗی ؿٞد .ای ٚدػت ٠اص كضا١ای ػثض ؿ٢شی ،ت ٠خٞاػت  ٝت ٠دػت ؿ٢شٛٝذا ٙدس كضا١ای تحت ٗآٌيت خٞد اػتوشاس  ٝتٞػؼٗ ٠ی یاتذ .
ای ٚدػت ٠اص كضا١ای ػثض ؿ٢ش١ا ،اص ػٌ٘ٔشد اًٞٓٞطیي تشخٞسداسٓٝ ،ی كاهذ ت٢ش ٟتشداسی  ٝػٌ٘ٔشد اجت٘اػی اػت  .كضا١ای ػثض ٛي٘٠
خصٞصی ،تخـی اص كضا١ای ػثض ؿ٢شی اػت ً ٠تشای دػتشػی ِ٘١اٛی ،آصاد ٛيؼت  ٝاؿٔة كاهذ ػٌ٘ٔشد اجت٘اػی ٓٝی داسای تاصدٟ
صیػت ٗحيغی اػت  .كضا١ای ػثض ػ٘ٗٞی ؿاْٗ پاسى ١ای ؿ٢شی ،كضای ػثض حاؿيٗ ٠ؼاتش ،جٌِٜٔاسی ١ا ً٘ ٝشتٜذ ػثض ؿ٢ش اػت ٝ
عيق ُؼتشد ٟای اص ػٌ٘ٔشد١ا سا ت ٠ؿ٢شٛٝذا ٙػشضٗ ٠ی ًٜذ .اص عشكی ٗحاكظت ُ ٝؼتشؽ صیؼتِا١ ٟای عثيؼی ٗ ٝصٜٞػی ُيا١ی دس
ؿ٢ش١ا تٜٗ ٠ظٞس تٔغيق ٗحيظ یٌی اص ٖٗ٢تشی ٚجٜث١ ٠ای تشٛاٗ ٠سیضی كضای ػثض ٗی تاؿذ ٓ .زا ٛياص ت ٠تشٛاٗ ٠سیضی جاٗغ كضای ػثض
 ٝتاًيذ تش ایٞٗ ٚضٞع ا٘١يت خاصی داسد چشا ً ٠تا ٝجٞد ٗؼائْ اجت٘اػی ؿ٢ش١ای اٗشٝص  ٝتٝ ٠یظ ٟدس ؿ٢ش ًشج ،ت٢ثٞد  ٝاصالح خشد
ٗوياع كضا١ای ػثض ؿ٢شی ٘ٛی تٞاٛذ تاثيش هاتْ تٞج٢ی تش تـییش ٝضؼيت اجت٘اػی داؿت ٠تاؿذ  .تش ای ٚاػاع تـييشات  ٝاصالحات دس
ٗحيظ اص عشین تشٛاٗ ٠سیضی یٌپاسچ ٝ ٠كشاُيش كضا١ای ػثض ٗی تٞاٛذ تـييشات تؼضایی دس ػٞاْٗ ٗٞثشٗ ٟحيغی سا ت ٠دٛثاّ داؿت ٠تاؿذ.
عشح جاٗغ كضای ػثض ت ٠ػٜٞا ٙیي عشح ٗٞضٞػی ٞٗ -ضؼی اٗشٝص ٟكشایٜذی ٌْٗ٘ دس تشٛاٗ ٠سیضی ؿ٢ش١ا ٗحؼٞب ٗی ؿٞد..
عشح جاٗغ كضای ػثض ؿ٢شی یي عشح ٗٞضٞػی اػت ،صیشا ٗٞضٞػات ٗختٔق ٗحيغی ٘١چ ٙٞاهٔيٖٜٗ ،اتغ آب ١ای ػغحی  ٝصیش
صٗيٜی ،ػ ،َٜتٞپُٞشاكی  ٝخاىٗ ،ج٘ٞػ ٠ك ٝ ٙٞكٔٞس ٗٞجٞدٗ ،ؼایْ اجت٘اػی  ٝتٞا١ ٙای اهتصادی سا تٞٗ ٠اصات ٗؼایْ ًآثذی
ؿ٢شی ٗٞسد تشسػی هشاس خٞا١ذ داد  .اص ػٞی دیِش عشح جاٗغ كضای ػثض ؿ٢شی سا ٗی تٞا ٙیي عشح ٗٞضؼی دس ٛظش ُشكت صیشا
ْٗ ػاٗاٗ ٙی د١ذ  .اص دیِش
سا١ثشد١ای تٞػؼً ٠ال ٙكضا١ای ػثض سا ت ٠تلٌيي ٜٗاعن ٗختٔق ؿ٢شی دس هآة تشٛاٗ١ ٠ای ع
دػتاٝسد١ای ٗٞضؼی آٗ ٙحذٝدیت ١ا  ٝهاتٔيت ١ای ٗحيغی ،ػ ٖ٢ػشا ،٠ٛچِِٛٞی ت أٗي ٚآ ،ٙتٞصیغ ٜٗاػة كضا١ای ػثض ً ٝـؾ
 ٟای اهتصادی دس اكن ٗيا ٝ ٙتٜٔذ ٗذت اػت .
نگاهی اجمالی بر طرح جامع فضای سبس شهر کرج
عشح جاٗغ كضای ػثض ؿ٢ش ًشج ت ٠دٛثاّ ت٢ي ٠عشح ػاختاسی -سا١ثشدی ؿ٢ش دس دػتٞس ًاس ؿ٢شداسی ًشج هشاس ُشكت  .ای ٚعشح
سٝیٌشدی سا١ثشدی دس ج٢ت سػيذ ٙت ٠چـٖ اٛذاص پيؾ تيٜی ؿذ ٟدس اػٜاد تاالدػت تشای ١ذایت ٗذیشیت ؿ٢شی دس حٞص ٟكضای
ػثض تشای دػت یاتی ت ٠یي تاؽ ؿ٢ش  ٠ٛٞ٘ٛتذٝی ٚؿذ ٟاػت  .ت٢ي ٠ای ٚعشح ت ٠ػٜٞاٛ ٙخؼتي ٚعشح جاٗغ كضای ػثض ًـٞس ،اص ت٢اس
ػاّ  1389تا ٌ٘١اسی داٛـِا ٟت٢شا( ٙاداس ًْ ٟتشٛاٗ ٠سیضی ٛ ٝظاست پظ١ٝـی) آؿاص ؿذ  ٝدس ت٢اس ػاّ  1392ت ٠پایا ٙسػيذ.
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عشح جاٗغ كضای ػثض ؿ٢ش ًشج تا سٝیٌشدی تشٛاٜٗٗ ٠ذ تالؽ داسد ػ ٖ٢ػشا ٠ٛكضا١ای ػثض ؿ٢شی دس ٜٗاعن ٗختٔق ؿ٢شداسی سا
ت٢ثٞد تخـذ  ٝتا تٞصیغ ػادال ٠ٛكضا١ای ػثض ٗتٜاػة تا ًاستشی ١ای ؿآة ؿ٢ش ،كشصت ١ایی تشای استوأ ت٢تش  ٝتيـتش ػٌ٘ٔشد اجت٘اػی
 ٝكشاؿتی كضا١ای ػثض ؿ٢شی تشای ؿ٢شٛٝذا ٙكشا ٖ١آٝسد  ٝتا تٞػْ ت ٠ساٌ١اس١ای ح٘ایتی ٗ ٝـاسًتی ٗشدٕ  ٝػاصٗا١ ٙای ٗشدٕ ٢ٛاد
ساٌ١اس١ایی تشای تٞػؼ ،٠احيأ ،ت٢ؼاصی  ٝحلاظت اص كضا١ای ػثض ؿ٢شی ػشضًٜ ٠ذ.
ای ٚعشح ٗی ًٞؿذ تا ؿٜاخت ػاختاس ًآثذی ؿ٢ش ٗ ٝحيظ عثيؼی آ ،ٙظشكيت ١ای تآوٗ ٟٞحيغی تشای تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢شی
سا ٗٞسد تجضی ٝ ٠تحٔيْ  ٝاسصیاتی هشاس د١ذ  ٝتا ١ذف استوأ ػٌ٘ٔشد  ٝخذٗات كضا١ای ػثض ؿ٢شی تشای ًيليت ت٢تش صٛذُی ،اكضایؾ
ػالٗت سٝاٛی  ٝتاصد ٟاجت٘اػی  ٝاهتصادی ؿ٢ش ًشج ،ساٌ١اس١ای ٜٗاػة سا پيؾ س ٝتص٘يٖ ُيشٛذُا ٙهشاس د١ذ  .ای ٚعشح تا تٌي ٠تش
ؿٜاخت ػٞاْٗ ٗحيغی پای ٠دس حٞصٗ ٟتـييش١ای عثيؼی  ٝاجت٘اػی ،پغ اص تجضی ٝ ٠تحٔيْ  ٝاسصیاتی ٝضغ ٗٞجٞد١ ،ذف  ٟای تٞػؼ٠
ای الصٕ  ٝسا١ثشد١ای دػتياتی ت ٠آ٢ٛا دس چـٖ اٛذاص تاؽ ؿ٢ش ًشج سا ٗحٞس تشٛا ٕ ٟخٞد هشاس داد ٟاػت .

چارچوب طرح
عشح جاٗغ كضای ػثض ؿ٢ش ًشج ،دس ١لت تخؾ اصٔی ت ٠ؿشح صیش ت ٠اٛجإ سػيذ ٟاػت:
ٗثاٛی ٛظشی ،سٝیٌشد١ای عشح  ٝسٝؽ ؿٜاػی؛
ؿٜاخت ٝضغ ٗٞجٞد دس حٞص ٟاهٔيٖٜٗ ،اتغ آبٛ ،اٞ٘١اس ی ١ا ،خاى ،كضا١ای ػثض ٗٞجٞد ،پٞؿؾ ُيا١ی ؿ٢شٗ ،شدٕ
ؿٜاػی ،جٜث١ ٠ای اهتصادی ٜٗاعنٝ ،یظُی ١ای ًآثذی ؿ٢شٝ ،ضؼيت آالیٜذ١ ٟای ؿ٢شی
تذٝی ٚچـٖ اٛذاص ،ا١ذاف  ٝسا١ثشد١ای ًال ٙتٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢ش؛
تشٛاٗ ٠سیضی ٌٗاٛی تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢ش؛
اف ٝ ّٝك ٜٙٞعشاحی كضا١ای ػثض ؿ٢شی؛
تذٝی ٚدػتٞسآؼْ٘ ١ا  ٝتشٛاٗ١ ٠ای اجشایی؛
ت٢ي ٠تشٛاٗ ٠ػْ٘ كضای ػثض ٜٗاعن ؿ٢شداسی.

بیانیه چشم انداز طرح
ٛتایج حاصْ اص ٗغآؼ ٠حاًی اص آ ٙاػت ً ٠ؿ٢ش ًشج دس ػاّ  1402ج٘ؼيتی حذٝد ٗ 2ئي١ 700 ٝ ٙٞضاس ٛلش داؿت ٠تاؿذ .ػشا٠ٛ
كضا١ای ػثض ػ٘ٗٞی دس ای ٚؿ٢ش تشاتش تا ٗ 12/84تش ٗشتغ ُ ٝؼتش ٟكضا١ای ػثض ؿ٢شی تآؾ تش ٌ١ 4000تاس ٗی تاؿذ .دس ای ٚػاّ
حذٝد ٝ %10/5ػؼت ٜٗاعن ؿ٢شی ًشج پٞؿيذ ٟاص اٞٛاع ٗختٔق كضا١ای ػثض ػ٘ٗٞی اػت  .اص ایٗ ٚيضا ٙػ ٖ٢كضای ػثض تا ػٌ٘ٔشد
اجت٘اػی (پاسى ١ا ) حذٝد  %40اص ٗج٘ٞع كضا١ای ػثض سا ت ٠خٞد اختصاف ٗی د١ذ  ٝتٞصیغ ػادال ٠ٛای دس ٗياٜٗ ٙاعن ٗختٔق
ؿ٢شداسی داسد .تؼذاد پاسى ١ا تٛ ٠حٞی اكضایؾ یاكت ٠ً ٠تيـتش دس ؿٌْ پاسى ١ای ٘١ؼایِی دیذٗ ٟی ؿٞد (تيؾ اص ًْ %30
پاسى ١ا)  ٝتٞصیغ ٗغٔٞب تشی دس ت٢شٜٗ ٟذی اص كضا١ای ػثض تا ػٌ٘ٔشد اجت٘اػی دس اكن تشٛاٗ ٠پذیذ آٝسد ٟاػت .كضای ػثض حاؿي٠
ٗؼاتش داسای ػ٘٢ی حذٝد  %30اص كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج دس ٗحذٝد ٟهاٛٞٛی سا ت ٠خٞد اختصاف ٗی د١ذ  ٝػ ٖ٢جٌِٜٔاسی داخْ
ٗحذٝد ٟهاٛٞٛی ؿ٢ش ٛيض تآؾ تش  %30اػت .دػت ًٖ  % 20اص كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج دس حشیٖ ؿ٢ش ُؼتشؽ داسد.
عشاحی كضا١ای ػثض  ٝپاسى ١ا دس چاسچٞب خٞاػت ،آساء  ٝكش َٜ١اػتلادًٜٜ ٟذُا ٙاػت .ؿ٢شٛٝذا ٙاِٛيضً ٟاكی تشای ٗـاسًت دس
ایجاد  ٝحلظ كضای ػثض داسٛذ  ٝتٞػؼ ٠كضا١ای ػثض تا تٌي ٠تش ٗؼ٘اسی ١ ٠ُٛٞ ٝای تٗٞی صٞست ُشكت ٠اػت .تٞج ٠تً ٠استشد ُ٠ٛٞ
١ای ًٖ ٛياص ت ٠آب  ٝاػتلاد ٟاص سٝیٌشد عشاحی كضای ػثض تا تٞج ٠ت ٠اهٔيٖ ٜٗغو( ٠سٝیٌشد خـي ٜٗظش) تٞػؼ ٠كضای ػثض سا ت٠
آِ١ٞای پایذاس تا ٗحيظ ٛضدیي ػاخت ٠اػت .اػ٘اّ ٗذیشیت تش كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج ت ٠صٞست یٌپاسچ ٠اٛجإ ٗی ُيشد  ٝؿٞسا١ای
ٗحٔی یٌی اص ٢ٛاد١ای ٗ ٖ٢دس حلظ٢ِٛ ،ذاسی  ٝتٞػؼ ٠كضای ػثض ٗحؼٞب ٗی ؿٛٞذ .تشٝیج  ٝح٘ایت اص تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض
خصٞصی ػثة ؿذ ٟاػت ًُ ٠ؼتش ٟكضا١ای ػثض خصٞصی ت ٠حذٝد ٝ %5ػؼت ١ش ٜٗغو ٠تٞػؼ ٠یاتذ ً ٠ت ٠صٞست احذاث تاؿچ،٠
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كضا١ای ػثض ػ٘ٞدی  ٝتاؽ تإ جٔة ٛظش ٗی ًٜذ .ػياػت ١ای تـٞیوی ٛيض ػثة ؿذ ٟاػت ،ػ ٖ٢كضا١ای ػثض ٛي٘ ٠خصٞصی ً٠
اؿٔة دس اختياس ٢ٛاد١ای دٓٝتی یا حاً٘يتی هشاس داسد ت ٠حذٝد ٝ % 5ػؼت ٜٗاعن ؿ٢شی تٞػؼ ٠یاتذ.
ای ٚؿ٢ش دس اكن تشٛاٗ ٠داسای پاسى ١ای ٗٞضٞػی ًاكی ؿاْٗ پاسى جِٜٔی ،پاسى عثيؼت  ٝحياتٝحؾ ،تاؽ ١ای
ُيا ٟؿٜاػی  ٝتاؽ ُْ ١ا اػت .تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢شی ػثة ؿذٞ١ ٟای ؿ٢ش تٔغيق ؿٞد ٗ ٝـٌالت ؿثاسآٓٞدُی  ٝآٓٞدُی
صٞتی دیِش ت ٠ػٜٞاٗ ٙؼضالت اصٔی ؿ٢ش ٗحؼٞب ٘ٛی ؿٞد .ػٜاصش دسختی ػ ٖ٢هاتْ تٞج٢ی اص ػي٘ای كضای ػثض ؿ٢ش سا ت ٠خٞد
اختصاف داد ٝ ٟتؼٔظ دسختا ٙػای ٠اٛذاص ٛيض ٗاٛغ اص ؿٌْ ُيشی جضایش حشاستی دس ؿ٢ش ًشج ؿذ ٟاػت".

ماموریت طرح جامع در راستای مدیریت فضای سبس
"ٗذیشیت كضای ػثض ؿ٢شداسی ًشج ت ٠دٛثاّ تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض  ٝت٢ثٞد ػٌ٘ٔشد آ ٙتا تشؿية ٗـاسًت ٗشدٗی اػت  .تشٛاٗ٠
ٗذیشیت كضای ػثض ؿ٢ش ًشج دس پی استوأ ً٘ی ً ٝيلی كضا١ای ػثض ،تٞصیغ ػادال ٠ٛاٞٛاع آ ٙدس تخؾ ١ای ٗختٔق ٜٗغو ٝ ٠تشؿية
ٗشدٕ ػاً ٚدس ٜٗغو ٠ت ٠تٞػؼ٢ِٛ ،٠ذاسی  ٝت٢ؼاصی كضا١ای ػثض ؿ٢شی ٘١ ٝچٜيُ ٚؼتشؽ كضا١ای ػثض ت ٠اٗالى خصٞصی ٝ
ٛي٘ ٠خصٞصی تا اِٛيض ٟاثشتخـی تيـتش ًاسًشد١ای ت ٕٞؿٜاختی كضا١ای ػثض اػت".

یافته های حاصل از مطالعات طرح جامع در خصوص فضای سبس شهر کرج
عشح جاٗغ كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج دس اٛت٢ای كشایٜذ ٗغآؼات خٞد ت ٠دػتاٝسد١ای ٗٞضٞػی ٞٗ ٝضؼی ٗختٔلی ت ٠ؿشح صیش دػت یاكت٠
اػت ًٗ ٠ی تٞاٛذ ٗثٜایی تشای تص٘يٖ ُيشی ١ای كؼٔی  ٝتشٛاٗ ٠سیضی ١ای آتی تاؿذ :
ؿٜاخت ٝضغ ٗٞجٞد ،هاتٔيت ١ا ٗ ٝحذٝدیت ١ای اهٔي٘ی تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج
ؿٜاخت ٝضغ ٗٞجٞد ،هاتٔيت ١ا ٗ ٝحذٝدیت ١ای آتی  ٝخاًی تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج
ؿٜاخت ٝضغ ٗٞجٞد اٞٛاع ٗختٔق كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج ت ٠تلٌيي ٞٛع (ؿاْٗ پاسى ،حاؿيٗ ٠ؼاتش ،جٌِٜٔاسی ً٘ ٝشتٜذ
ػثض) ٗ ٝآٌيت (ػ٘ٗٞی ،خصٞصیٛ ،ي٘ ٠خصٞصی)  ٝآسایؾ تٞصیغ آ٢ٛا دس ٜٗاعن ٗختٔق ؿ٢شی
ؿٜاخت ٝضغ ٗٞجٞد ػشا ٠ٛكضای ػثض ؿ٢شی تشاػاع ػٌ٘ٔشد  ٝػغح اؿـاّ ٗ ٝحاػث ٠كضا١ای ػثض ٗٞسد ٛياص ت ٠تلٌيي
ٞٛعٗ ،آٌيت ٜٗ ٝاعن ٗختٔق ؿ٢شی
ؿٜاخت ٝضغ ٗٞجٞد ،هاتٔيت ١ا ٗ ٝحذٝدیت ١ای اجت٘اػی  ٝاهتصادی تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج
ؿٜاخت ٝضغ ٗٞجٞد ،هاتٔيت ١ا ٗ ٝحذٝدیت ١ای پٞؽؽ ُيا١ی كضا١ای ػثض ؿ٢ش ٗ ٝؼشكی ُ١ ٠ٛٞای پيـ٢ٜادی  ٝت٢ي٠
ؿٜاػٜاُٗ ٠يا١ا ٙكضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج
ؿٜاخت  ٝتحٔيْ ٝضؼيت دسختاٜ٢ً ٙؼاّ ؿ٢ش ًشج ت ٠تلٌيي ٜٗاعن ٗختٔق ؿ٢شی
ؿٜاخت ٝضغ ٗٞجٞد آالیٜذ١ ٟای ؿ٢شی ٗ ٝحذٝدیت ١ای ٗحيظ صیؼتی تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج
آؿٌاسػاصی اٞٓٝیت ١ای تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢شی دس ٗواتٔ ٠تا ٗـٌالت اصٔی آٓٞدُی ١ای ٗحيظ صیؼتی ؿ٢ش ًشج
ت٢ي ٠تشٛاٗ ٠كضایی تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢شی تا تٞج ٠ت ٠ػشا ٝ ٠ٛكضا١ای خآی ؿ٢ش
ت٢يٗ ٠ج٘ٞػ ٠ای اص ضٞاتظ  ٝدػتٞسآؼْ٘ ١ای اجشایی تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢شی دس ًشج
تذٝی ٚتشٛاٗ ٠اهذ اٗات اجشایی تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢شی دس ًشج دس اكن  10ػآ٠
ٗذٓؼاصی تٞػؼ ٠ؿ٢ش ًشج دس اكن  20ػآ٠
تشسػی ٝضؼيت آِٞی جضایش حشاستی ؿ٢ش ًشج  ٝساٌ١اس١ای ٗواتٔ ٠تا آ ٙاص عشین تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض
تذٝی ٚتشٛاٗٗ ٠ـاسًت ٗشدٗی ،آٗٞصؽ ِ٘١اٛی  ٝپایؾ كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج
تحٔيْ  ٝپيـ٢ٜاد ػاختاس  ٝػاصٗا ٙاجشایی ٜٗاػة عشح جاٗغ كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج
ت٢ي ٠تشٛاٗ ٠ػْ٘ تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢شی ت ٠تلٌيي ٜٗاعن ٗختٔق ؿ٢شی
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چالش های پیش روی طرح
عشح جاٗغ كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج ت ٠ػٜٞاٛ ٙخؼتي ٚعشح تا سٝیٌشد تاال ت ٠پایي ٚدس ًـٞس دس كشایٜذ اجشایی خٞد تا تِٜٜا١ا  ٝچآؾ
١ای ٗتلاٝتی ٗٞاج ٠تٞد ً ٠تشخی ت ٠اختصاس ٗؼشكی ٗی ؿٞد:
كوذاٗ ٙغآؼ ٠یا عشح ٗـات ٠ً ٠تتٞاٛذ ت ٠ػٜٞا ٙآِٗ ،ٞثٜای ٗوایؼ ٝ ٠هضاٝت هشاس ُيشد؛
ػذٕ ٝجٞد ٗثٜای ٜٗاػة تشای تلٌيي اٞٛاع كضای ػثض ؿ٢شی ٛ ٝاٗؼٔ ٕٞتٞد ٙحٞصٛ ٟلٞر ٗ ٝأٗٞسیت عشح دس اتتذای ٗغآؼ٠؛
كوذاٛ ٙوـٜٗ ٠اػة اص كضا١ای ػثض ؿ٢شی دس ًشج دس اتتذای ٗغآؼ٠؛
ػذٕ اٛغثام داد١ ٟای ثثتی  ٝآٗاسی اص كضا١ای ػثض ؿ٢ش ٞٗ ٝهؼيت ٌٗاٛی  ٝكضایی آ٢ٛا ؛
كوذا ٙپایِا ٟاعالػات ؿ٢شی  ٝتٞیظ ٟتاٛي اعالػات پٞؿؾ ُيا١ی  ٝكضای ػثض دس ؿ٢ش ًشج دس ِٜ١إ آؿاص ٗغآؼات ؛
ٗحذٝدیت ١ای اػتثاسی ٗ ٝآی عشح ً ٠تشای یي عشح سا١ثشدی تذاسى دیذ ٟؿذ ٟتٞد ،دس ٗواتْ اٛتظاسات اجشایی ًاسكشٗا
ًٛ ٠ياصٜٗذ تشسػی ١ای تلصئی  ٝاجشایی ٗتؼاهة اػت؛
اكضٝد ٟؿذ ٙتشخی خذٗات اضاكی  ٝتٌ٘ئی دس كشایٜذ ٗغآؼات ،تٞیظ ٟضشٝست دػتياتی تٛ ٠تایج آ٢ٛا اص عشی م تشسػی ١ای
ٗيذاٛی؛
تأٗيٛ ٚـذ ٙیا ت٢ي ٠دؿٞاس تشخی داد ٝ ٟاعالػات ج٘غ آٝسی  ٝیا ثثت ؿذ ٟدس ػایش دػتِا١ ٟای دٓٝتی ٗشتثظ؛
اعآ ٠عشح ت ٠ػثة ٗـٌالت تشخی ػشُش١ ٟٝای ًاسی یا ُا ٟت ٠ػثة تأٗيٛ ٚـذ ٙاٛتظاسات ًاسكشٗا دس تشخی ٗغآؼات ٝ
آػية ت ٠یٌپاسچِی ٝ ٝحذت ٗٞضٞػی ُشیضٛاپزیش طسح .
جمعبندی
عشح ١ای جاٗغ كضا١ای ػثض ؿ٢شی دس ؿياب عشح ١ای تلصئی  ٝاجشایی اص هذست اجشایی ٗحذٝدی تشخٞسداس خٞاٜ١ذ تٞد  ٝاؿٔة
ًٔی ِٛش  ٝؿيش اجشایی تٜظش ٗی سػٜذ ،حاّ آٗ ٠ٌٛأٗٞسیت ای ٚعشح ایجاد یٌپاسچِی ٝ ٝحذت سٝی ٠دس تشٛاٗ ٠سیضی سا١ثشدی كضا١ای
ػثض ؿ٢ش  ٝتشهشا سی پيٛٞذ ٗيا ٙای ٚعشح تا دیِش عشح ١ای ؿ٢ش دس چاسچٞب تشٛاٗ١ ٠ای ػاختاسی -سا١ثشدی ؿ٢ش اػت  .تذی٢ی اػت
حٞصٛ ٟلٞر عشح جاٗغ كضای ػثض ؿ٢شی ٗؼایْ ػ٘ٗٞی ؿ٢شی دس استثاط تا كضای ػثض اػت  ٝاهذاٗات خاف ١ش ٜٗغو ٠ً ٠ت ٠تلٌيي
ٗؼایْ ٗشتٞط تٞٛ ٠احی ٗختٔق یي ٜٗغوٞٗ ٠سد تٞج ٠هشاس خٞا١ذ ُشكت ت ٠ت٢ي ٠عشح تلصئی كضای ػثض ؿ٢شی ٛياص داسد  .عشح
اجشایی كضای ػثض ؿ٢شی ٛيض ٗٞضٞػات ٗشتٞط ت ٠كضای ػثض ؿ٢شی دس اكن ٗحٔ١ ٠ا سا ٗحٞس تٞج ٠هشاس ٗی د١ذ ٗ ٝثتٜی تش
ساٌ١اس١ای تضسٍ ٗوياع اػت.
ٛتایج اصٔی عشح جاٗغ كضای ػثض ؿ٢ش ًشج ٗثتٜی تش اهذاٗات ضشٝسی دس تٞػؼ ،٠احيأ  ،ت٢ؼاصی ٢ِٛ ٝذاسی كضا١ای ػثض ؿ٢شی تشای
دػتياتی ت ٠اػتاٛذاسد پيؾ تيٜی ؿذ ٟدس عشح تلصئی ؿ٢ش ًشج اػت  ٝتالؽ داسد اص ت٘إ ظشكيت ١ای كضایی ٗٞجٞد دس ؿ٢ش  ،تش
ػتلاد٘ٛ ٟایذ ٓ .زا حٞصٟ
سٝی صٗي ،ٚتٜا١ا  ٝحتی پٞؿؾ ػوق ػاخت٘ا١ ٙا ت ٠ػٜٞا ٙكشصتی ج٢ت تٞػؼ ٠كضای ػثض ؿ٢ش ًشج ا
ٗذاخٔ ٠آ ٙاص كضا١ای ػ٘ٗٞی ِ٘١ ٝاٛی ٗٞجٞد دس ؿ٢ش كشاتش ٗی سٝد  ٝكضا١ای ؿيشػ٘ٗٞی ،دٓٝتی  ٝخصٞصی سا ٛيض ٗٞسد تٞج ٠هشاس
ٗی د١ذ.
ای ٚعشح تا ؿٜاػایی ٛواط هٞت  ٝضؼق ٗٞجٞد دس ٗحذٝد ٟهاٛٞٛی  ٝحشیٖ ؿ٢ش ًشج ،ساٌ١اس١ای اػتلاد ٟاص كشصت ١ای تيش ٛٝی سا تشای
اػتلاد ٟت٢تش اص ٛواط هٞت  ٝتؤيْ ضؼق ١ا جؼتجٗ ٞی ًٜذ  ٝتالؽ داسد  ،خظ ٗـی تٞػؼ ٠كضا١ای ػثض ؿ٢ش ًشج سا دس ٗؼيشی
تشػيٖ ٘ٛایذ تا ت٢ذیذات تيشٛٝی ٛتٞاٛذ ضؼق ١ای دسٛٝی سا ت ٠چآـی تضسٍ تشای دػتياتی ت ٠ا١ذاف چـٖ اٛذاص عشح تثذیْ ػاصد .
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