
ًَِاهالن ثِ هزثَط ًَسبسی فیطْبی دارًذ استحضبر گزاهی ضْزًٍذاى وِ ّوبًگ 
 لَاسبى ضْز هویشی ثِ تَجِ ثب وِ ضَد هی تَسیـ ضْز سغح در هزتجِ یه سبلی

 اس پس ضْزی ٍفوزاى ًَسبسی لبًَى 2 هبدُ دراجزای 1394 سبل اثتذای اس وِ
 اس پس ٍلت ضْزدار ٍپیگیزیْبی تالش ثب لَاسبى ضْز اسالهی ضَرای تػَیت
 فولیبت اًجبم ثِ الذام السم هجَس اخذ ثب ضْزداری تبسیس اس  سبل 46 گذضت
 ٍپبیذار هستوز دراهذّبی هٌبثـ اس یىی وِ ضْزًوَد ٍهستحذحبت اهالن هویشی

 هی ضْزداری فَق لبًَى 15 هبدُ اسبس ثز وِ است درآهذ ّویي ضْزداریْب ثزای
 الذام سبلِ 5 ثزًبهِ ٍتذٍیي تْیِ ثِ ًسجت هویشی فولیبت تىویل اس پس تَاًذ
  . ًوبیذ

 



در دارًذ ٍؽیفِ وزدُ تقییي آًْب ثزای لبًَى وِ چبرچَثی در ًْبدّب ٍ سبسهبًْب 
 هخبثزات هخبل ثغَر .دٌّذ ارائِ ضْزًٍذاى ثِ را خذهبتی هطخع هجبلغی اخذ لجبل

 ضْزًٍذاى تلفٌْبی اس هىبلوِ حك ٍغَل ّوچٌیي ٍ خَد اهتیبسات فزٍش عزیك اس
 ًیش ... ٍ ٍگبس آة ، ثزق ًؾیز اداراتی ٍ ضزوتْب .سبسد هی فزاّن را ارتجبعی خذهبت

 خذهبت اهز ثِ ضذُ تقزیف آًْب ثزای وِ ٍؽبیفی راستبی در ٍ هٌَال ّویي ثِ
 .پزداسًذ هی هزدم ثِ رسبًی

دٌّذ ارائِ ضْزًٍذاى ثِ را خذهبتی ثبیذ خَد ٍؽبیف چبرچَة در ًیش ضْزداریْب.  
 ّستٌذ ارتجبط در ضْزًٍذاى ثب هستمیوبً سبسهبًی سبختبر لحبػ ثِ وِ تفبٍت ایي ثب
 اس ثیطتز هزاتت ثِ ضْزداری اس اًتؾبرات هب  ضْز ّبی ضبخػِ ثب ضْزّبیی در ٍ

 ثزای سبسهبًْب ثشري ّبی ضْز در وِ چزا) .ضْزّبست ٍوالى ثشري ضْزّبی
 وِ عَری ثِ (.ضًَذ هی تمسین وَچىتز اجشاء ثِ ضْزًٍذاى هتفبٍت ًیبسّبی

 ثقضبً حتی وِ را خَد هغبلجبت ٍ ًیبسّب اوخز تمزیجبً وَچه ضْزّبی در ضْزًٍذاى
 را ضْزداری ٍ وٌٌذ هی دًجبل ًْبد ّویي عزیك اس ًذارد ارتجبعی ضْزداری ثِ

 اًتؾبرات ایي توبهی ثِ پبسخ هسلوبً .داًٌذ هی خَد ًیبسّبی توبم اجبثت ثِ هلشم
  .وزد حبغل را ضْزًٍذاى ًسجی رضبیت ثتَاى تب علجذ هی را لَی هبلی پطتَاًِ

 وِ ّستٌذ خَدوفب غیزدٍلتی فوَهی هَسسبت ضْزداریْب وِ است حبلی در ایي
 افتجبرات اس سْوی ٍ ضَد هی حبغل ضْزًٍذاى فَارؼ ٍغَل عزیك اس آًْب ثَدجِ
 .ثزًذ ًوی دٍلتی

 



  هی تأهیي وزدُ تقییي لبًَى وِ درآهذی ردیفْبی اس را خَد ثَدجِ ضْزداریْب 
  ٍغَل داضتِ هٌؾَر ضْزداریْب ثزای لبًَى وِ درآهذی ردیفْبی اس یىی .وٌٌذ

  لبًًَی هحذٍدُ در ٍالـ هستحذحبت ٍ سبختوبًْب ٍ اراضی ولیِ اس ًَسبسی فَارؼ
 .ّبست ضْز

  

 زیر در را شهری عمران ي وًسازی قاوًن از مًاردی مًضًع شدن تر ريشه برای
 : کىیم می بیان

ُضْزی ًیبسهٌذیْبی تأهیي ٍ اسبسی اغالحبت ٍ فوزاى ٍ ًَسبسی : 1هبد ٍ 
 ٍ حفؼ ٍ هیذاًْب ٍ پبرویٌگْب ٍ پبروْب ایجبد ٍ هقبثز تَسقِ ٍ اغالح ٍ احذاث

 ًیبس هَرد تأسیسبت سبیز تأهیي ٍ هَجَد فوَهی ّبی ثبك ٍ پبروْب ًگْذاری
 ٍؽبیف اس ضْزّب هَسٍى ٍ هتٌبست رضذ در هزالجت ٍ هحالت ًَسبسی ٍ فوَهی
  تْیِ ثِ هىلف هذوَر ٍؽبیف اجزای در ّب ضْزداری ٍ است ّب ضْزداری اسبسی
 .ّستٌذ جبهـ ّبی ًمطِ ٍ اسبسی ّبی ثزًبهِ

 

 



ُاس ضْزّب سبیز در ٍ 1348 هبُ فزٍردیي اٍل تبریخ اس تْزاى ضْز در : 2 هبد 
 ٍ سبختوبًْب ٍ اراضی ولیِ ثز وٌذ افالم ٍ تقییي وطَر ٍسارت وِ تبریخی

 در پٌج هأخذ ثِ سبالًِ خبظ فَارؼ ضْز لبًًَی هحذٍدُ در ٍالـ هستحذحبت
  .ضَد هی ثزلزار ضذ خَاّذ تقییي لبًَى ایي همزرات عجك وِ آًْب ثْبی ّشار

 ٍ وزدُ ٍغَل را هذوَر فَارؼ لبًَى ایي همزرات اسبس ثز هىلفٌذ ضْزداریْب
 .ثزسبًٌذ ضْزی فوزاى ٍ ًَسبسی هػزف ثِ هٌحػزاً

ُتقییي تزتیت ٍ هذوَر فَارؼ ٍغَل عزس ٍ تطخیع ٍ هویشی تزتیت -1 تجػز  
  خبظ ضزائظ ٍ همتضیبت ثِ تَجِ ثب ضْز ّز در وِ هله لیوت اس ًسجتی

 اس وِ اس ای ًبهِ آییي هَجت ثِ گیزد هی لزار فَارؼ دریبفت هأخذ التػبدی
 اجزا ٍ تقییي رسذ هی ٍسیزاى ّیئت تػَیت ثِ ٍ تٌؾین وطَر ٍسارت عزف

 .ضذ خَاّذ

 



ُثز لبًَى ایي 2 هبدُ در هذوَر هستحذحبت ٍ سبختوبًْب ٍ اراضی ثْبی : 4 هبد 
  هبدُ هطوَل ّبی ضْزداری ٍ ضذ خَاّذ افالم ٍ تقییي ضْزداری هویشی هجٌبی

  رفبیت ثب را هذوَر ّبی هویشی ضوَل، تبریخ اس سبل دٍ ؽزف حذاوخز هىلفٌذ 2
 هبله عزف اس وِ ثْبیی ًیبهذُ فول ثِ هویشی وِ هبدام ٍ آٍرًذ فول ثِ ضَاثظ

 ٍ تقییي ضَاثظ ایي اسبس ثز آًْب لبًًَی ًوبیٌذگبى یب همبم لبئن یب هبلىیي یب
 .ضذ خَاّذ هحسَة فول هالن گزدد هی افالم

ٍسارت ٍ وطَر ٍسارت ٍسیلِ ثِ وِ ثَد خَاّذ ای هٌغمِ لیوت عجك اراضی ثْبی 
  رسیذُ ٍسیزاى ّیأت تػَیت ثِ ٍ تقییي هحلی هزاجـ اس اعالؿ وست ثب دارائی
 ٍسارتخبًِ وِ ثَد خَاّذ ضَاثغی اسبس ثز هستحذحبت ٍ سبختوبًْب ثْبی ٍ ثبضذ
 ثبضذ رسیذُ ٍسیزاى ّیأت تػَیت ثِ ٍ ًوَدُ تقییي ٍضْزسبسی ٍراُ وطَر ّبی

 در هَجَد ٍهستحذحبت افیبى فزغِ ارسش ، لبًَى ثقذی اغالحبت ثِ تَجِ ثب وِ
  هَضَؿ هقبهالتی ارسش دفتزچِ دارد لزار  ضْزداریْب فول هالن وِ اهالن

 هحبسجِ درغذ تقییي ّوچٌیي ثبضذ هی هستمین ّبی هبلیبت لبًَى64هبدُ
 ًبهِ تػَیت لبلت در سبلِ ّوِ( الذوز فَق 2 هبدُ هَضَؿ) ٍافیبى فزغِ جْت
 .گزدد هی افالم وطَر سزاسز ضْزداریْبی ثِ وطَر ٍسارت عزیك اس ٍسیزاى ّیبت

  



ُّب سبختوبى ٍ اراضی هویشی در هىلفٌذ اهالن هتػزفیي ٍ هبلىیي : 3 تجػز ٍ 
  تىلیف ایي اًجبم اس ّزگبُ ٍ وٌٌذ ّوىبری هویشی هأهَریي ثب هستحذحبت

  تطخیع ثب حػبر ثذٍى یب ثبیز اراضی ثِ ٍرٍد در هویشی هأهَریي وٌٌذ خَدداری
 ثب ٍ لجلی وتجی افالم ثب هحػَر اراضی ٍ ثبغبت ٍ سبختوبًْب هَرد در ٍ الزأس فلی

 .ًوَد خَاٌّذ تىویل را هویشی اٍراق ، ضذُ هله ٍارد دادستبى ًوبیٌذُ حضَر
 

ُثبیذ ٍ یبثذ هی تحمك سبل آى هبُ فزٍردیي اٍل در سبل ّز فَارؼ :10 هبد 
 .گزدد پزداخت ضْزداری ثِ سبل ّوبى پبیبى تب حذاوخز

ُرا هله ّز ثِ هتقلك فَارؼ هذوَر هذت ؽزف وِ هؤدیبًی فَارؼ اس :1 تجػز 
 .ضذ خَاّذ وسز ٍ هٌؾَر جبیشُ فٌَاى ثِ سبل آى فَارؼ درغذ دُ ثپزداسًذ



ُاس هبُ دٍ هذت ؽزف هىلفٌذ لبًَى ایي 2 هبدُ هطوَل ضْزداریْبی : 12 هبد 
  پزداخت ثِ ًسجت وِ را هؤدیبًی هطخػبت 10 هبدُ در همزر هْلت اًمضبء

 ٍ وٌٌذ تسلین گبس ٍ ثزق هؤسسبت ثِ اًذ ًىزدُ الذام خَد اهالن فَارؼ
 هغبلجبت ّزگبُ هؤدی ثِ هبِّ دٍ هْلت افالم ثب هىلفٌذ هذوَر هؤسسبت
  سىًَت هحل گبس ٍ ثزق لغـ ثِ ًسجت ًطَد ٍغَل هْلت اًمضبء تب ضْزداری

 .وٌٌذ الذام اٍ هلىی
ُاس ًپزداسًذ را لبًَى ایي در همزر فَارؼ ّزسبل پبیبى تب وِ هؤدیبًی : 14 هبد 

 هذت ًسجت ثِ سبل در وزد دیز سیبى ًِ غذی پزداخت ثِ هلشم ثقذ سبل آغبس
  ثقذ سبل اٍل هبُ ضص پبیبى اس پس است هىلف ضْزداری ٍ ثَد خَاٌّذ تأخیز
 .وٌذ الذام خَد هغبلجبت استیفبی ثِ ًسجت لبًَى ایي 13 هبدُ همزرات عجك

لَاًیي ایي .است ضْزی فوزاى ٍ ًَسبسی لبًَى اس ای گَضِ فمظ فَق هَارد 
 ایي ٍغَل ًحَُ ٍ وزدُ ثیبى ًَسبسی خػَظ در را ضْزداری حمَق غزاحتبً
  ثحج در خَد حمَق احمبق ثزای ضْزداریْب وِ است آى اس حبوی ًیش فَارؼ
 .ضًَذ فول ٍارد لذرت هَضـ اس تَاًٌذ هی حذ چِ تب ًَسبسی



ضأى ٍ دٍسَیِ است ارتجبعی ضْزًٍذاى ٍ ضْزداری ثیي ارتجبط وِ آًجب اس اهب ٍ 
 گشیٌِ ثْتزیي ایي ثٌبثز است الذاهبتی چٌیي افوبل اس فزاتز ًیش ضْزًٍذاى هٌشلت

 ٍ ضْزداری ثیي دٍعزفِ ّوىبری ٍ تقبهل ثزلزاری عزفیي حمَق رفبیت ثزای
 .است هزدم

ثِ را ضْز ٍ چطیذ را تَسقِ عقن تَاى هی وِ است تقبهالت ایي سبیِ در 
 هَلـ ثِ پزداخت وِ .ثبضذ آى فْین ضْزًٍذاى ضأى در وِ رسبًذ جبیگبّی

 خذهبت ارائِ جْت ضْزداری حسبة ثِ آى ضذى ٍغَل ثز فالٍُ ًَسبسی فَارؼ
 یىجب غَرت ثِ پزداخت ٍغیزلبثل سٌگیي رلوی ثِ ٍتجذیل آى ضذى اًجبضتِ اس

 . آٍرد هی ثقول جلَگیزی هبلىیي ثزای
ِّشیٌِ ضْزًٍذاى ثِ خَد خذهبت ارائِ ثزای تَاًذ هی ضْزداری آیب ایي اس گذضت 

 یب سبسهبى یب ضخع وذام جبًت اس خذهت ارائِ هبلی هٌبثـ ثذٍى اغالً ًىٌذ؟
 است؟ هیسز ًْبدی

 



ِوٌبر ضْزداری ثزای را هجلغی چِ خَد سبلیبًِ ّشیٌِ سجذ در ضْزًٍذاى راستی ث 
  ًسجتی چِ ّب ّشیٌِ سبیز ثب ّشیٌِ ایي همبیسِ اس سبدُ هقبدلِ یه در هیگذارًذ؟

  عزف یه وِ ضَد هی تأهل لبثل ٍ جبلجتز سهبًی هقبدلِ ایي !آیذ؟ هی دست ثِ
 هتحول سبل عَل در خبًَار ّز اسای ثِ ضْزداری وِ ثبضذ خذهبتی ثْبی هقبدلِ

 در را خبًَار ّز ثزای رٍس در سثبلِ ّزویلَ آٍری جوـ ّشیٌِ هخبل ثغَر .ضَد هی
  فزؼ ریبل 700 حذالل رٍس در سثبلِ ّزویلَ ثزای را ّشیٌِ ایي اگز .ثگیزیذ ًؾز

 در ضْزًٍذ ّز تَسظ پزداختی فَارؼ هقبدلِ ًبثزاثزی سبدُ هحبسجِ یه ثب وٌین
  عَل در خبًَار ّز اسای ثِ ضْزداری خذهبت اس یىی فمظ ارائِ ثْبی ثب سبل عَل
 وِ فَارضی ضْزًٍذاى اس ثسیبری وِ است حبلی در ایي .هیگزدد هطخع سبل
 ًَسبسی ًبچیش فَارؼ ّویي فمظ وٌٌذ پزداخت ضْزداری ثِ سبل عَل در ثبیذ

 !گذرًذ هی آى اس سبدُ خیلی هتأسفبًِ وِ است
تزیثَهغل ٍ ثیطتز خذهبت ثبضذ ثبالتز ضْزداریْب هبلی تَاى ّزچِ است ثذیْی  

 .دٌّذ ارائِ ضْزًٍذاى ٍ ضْز ثِ تَاًٌذ هی



را ضْزّب پیطزفت ٍ تَسقِ در آى جبیگبُ ٍ ًَسبسی همَلِ ٍضَح ثِ فَق هغبلت 
 ثبلی ضْزًٍذاى ثزای فَارؼ ایي پزداخت در تزدیذی ّیچ جبی ٍ وزدُ تطزیح

  ثِ هٌجز هیتَاًذ وِ الذاهی سیجبتزیي ٍ تزیي ضبیستِ ایي ثٌبثز .گذارد ًوی
 دٍ ایي حمَق ضٌبخت گزدد هزدم ٍ ضْزداری ثیي رٍاثظ تمَیت ٍ استحىبم

 .است عزف دٍ ّز جبًت اس حمَق ایي رفبیت ٍ یىذیگز ثِ ًسجت
ثْبی ٍ ثپزداسین را آى ثْبی ثبیذ ّستین خذهت خَاّبى اگز گزاهی ضْزًٍذاى 

 ثزای ٍ ضْز ّویي در ًْبیتبً وِ است فَارؼ هَلـ ثِ پزداخت ضْزداری خذهبت
 .هیگزدد ّشیٌِ ضْزًٍذاى خَد

در خَد خبدهبى ثِ افتوبد ثب گزاهی ضْزًٍذاى وِ ثبضین ضبّذ را رٍسی اًطبءاهلل 
 ثِ خَد سبلیبًِ ّشیٌِ سجذ در را ای ضبیستِ ضْزجبیگبُ ضَرای ٍ ضْزداری

 اجتٌبة ّبی ّشیٌِ اس جشئی را آى پزداخت ٍ دٌّذ اختػبظ ضْزداری فَارؼ
 . وٌٌذ للوذاد خَد ًبپذیز

 



اٍری جوـ ضبهل وِ ثبضذ هی پسوبًذ هذیزیت ضْزداری ٍؽبیف اس دیگز یىی ،  
 ضَرای تَسظ پسوبًذ هذیزیت خذهبت ثْبی وِ ثبضذ هی سثبلِ ٍدفـ حول

 . گزدد هی اثالك ضْزداری ثِ اجزا ٍجْت هػَة ضْز اسالهی

 


