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بررسی هببحث اسبسی در سٌذ هلی راُبردی احیبء، بِسبزی 

ُبی فرسْدٍ ّ ًبکبرآهذ ّ ًْسبزی ّ  تْاًوٌذسبزی ببفت

 شِری

 
 فصلٌبهَ جبهعَ هٌِذسبى هشبّر ایراى

1393زهستبى / 66شوبرٍ   

 

سٌذ ّجْد دارد، کَ ببیذ بَ آًِب چٌذ هْضْع اسبسی در ایي 

 :تْجَ کرد

 ُبی هختلفبخشی اُذاف برًبهَ بْسیلَ ارگبىضرّرت تحقق -1

 ارتقبء ّضعیت اقتصبدی ّ اجتوبعی -1-1

 :تَ اؼتٌاز هفاز ظیط

تا ُسف جلة ُوکاضی ّ هفاضکت کلیَ ": اظ ذظ اّل هقسهَ -یک

 "ُای شیطتظزؼتگاٍ

اظ آًجا کَ احیاء، ": یک هقسهَ صفحَ اظ چِاض ذظ آذط -زّ

. تِؽاظی ّ ًْؼاظی ـِطی هؽتلعم ؼیاؼت چٌس ّجِی اؼت

هؽتلعم تؼِس هفتطک ّ ُواٌُگ هجوْػَ زؼتگاُِای شیطتظ 

 ."اؼت

ء تِؽاظی ّ ًْؼاظی ـِطی اهطی احیا": زّ ذظ آذط هقسهَ -ؼَ

 ."تاـسّ تیي زؼتگاُی هی چٌس تؼسی

 َتحقق تؽیاضی اظ : تْاى ًتیجَ گطفت کَهیتٌاتطایي : ًتیج

 :ُای زیگطؼت، اظ جولَ هْاضز ظیطاُساف ؼٌس تط ػِسٍ اضگاى

 اُساف کالى 4اظ تٌس  -یک

ُای اـتغال ّ زضآهس تِثْز ّضؼیت ؼاکٌاى ّ ایجاز فطصت

تْاًس اظ ّظایف ّظاضت کاض، اقتصاز، کَ هی ،"تطای آًاى

 .ُا تاـسصٌایغ ّ زیگط اضگاى

 ، تجع ـطایظ هحیظ6ّظایف هٌسضج زض ضاُثطز کلیَ  -زّ
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تِثْز ّضؼیت اقتصازی، اجتواػی یؼٌی :  6-ضز بضاٍ"

 .ُاّ ـطایظ هحیظ ؼاکٌاى هحسّزٍ

 .ضا هسًظط زاضز "تٌظین ًظام تأهیي هالی"کَ : 8ضاُثطز  -ؼَ

 اقذاهبت پیشگیراًَ -1-2

کَ  است، ضرّرت اقذاهبت پیشگیراًَهْضْع هِن دّم سٌذ، 

 .در هفبد زیر بَ آًِب اشبرٍ شذٍ است

 (:اّاسط صفحَ اّل)از هقذهَ  -یک

ؼاهاًسُی ؼکًْتگاُِای غیطضؼوی ّ تْاًوٌسؼاظی زض قالة "

زّ زؼتَ تساتیط پیفگیطاًَ ّ تساتیط هطتْط تَ فطآیٌس 

 ."تاظآفطیٌی

 :از طرح هسئلَ -دّ

ضًّس کًٌْی ًفاًگط آًؽت کَ چٌاًچَ تساتیط پیفگیطاًَ "

 .اقساهات تَ حوط ًرْاُس ضؼیس "کاض تؽتَ ًفْزتَ 

 : 1-از اُذاف کل بٌذ  -سَ

ُای ُا ّ هحلَگیطی اظ گؽتطؾ هحسّزًٍگطی ّ پیؿپیؿ"

ُای اقتصازی، اجتواػی، هحیظ ًاتؽاهاى ـِطی اظ جٌثَ

 "ظیؽت ّ کالثسی

 (راٌُوب)، اصْل ُبدی 1-از بٌذ  -چِبر

 "ُای پیفگیطاًَتأکیس تط ؼیاؼت"

 َشًْذاقذاهبت پیشگیراًَ شبهل دّ دستَ هی :ًتیج. 

 ُای آهایؿّ اؼاؼی کَ تا تطًاهَ ایاقساهات پایَ -یک

ضّیَ ُا تایس اظ هِاجطت تیؼالَ ّ زیگط تطًاهَ 5ؼطظهیي، 

تَ ـِطُا ّ تسّى آهازگی ـِطُا تطای پصیطؾ آًِا جلْگیطی 

 .ًوایس، کَ زض حیغَ ّظایف ضاٍ ّ ـِطؼاظی ًرْاُس تْز
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تا آى ظهاى تطای جلْگیطی اظ ایجاز هحالت ًاهٌاؼة جسیس  -زّ

ؼاظی هحالتی تطای هِاجطاى جسیس کَ ـِطزاضی ّ ضاٍ ّ آهازٍ

 .ـِطؼاظی تایس زض هْضز آى اقسام ًوایٌس

ُوخْاى است،  2 -راُبرد 1-ایي ُذف جسء در یک هْرد بب بٌذ 

 :گْیذکَ هی

ؼاظی ظهیي زض ُای آهازٍتأکیس تط اجطای تَ هْقغ عطح"

ػطضَ ظهیي ـِطی تَ تٌاؼة تقاضا ّ هحسّزٍ ـِطُا تَ هٌظْض 

 1-ضاُثطز  2-، زض حالی کَ تا تٌس "زض اؼتغاػت هطزم

 :گْیسًاُورْاًی اؼت، کَ هی

تأکیس تط تْؼؼَ زضًّی اظ عطیق ـٌاؼایی ظطفیت هْجْز "

 "ضّیَ ـِطُازضّى ـِطُا ّ پطُیع اظ گؽتطؾ تی

ؼاظی ضا زض زضّى کَ آهازٍ 1-تٌس ایي تٌس ّ ترفی اظ 

ًوایس، تؼلت گطاى تْزى ظهیي زض زاذل ـِطُا پیفٌِاز هی

ؼاظی تطای هحسّزٍ ـِطُا ًاُورْاى اؼت ّ اتفاقًا آهازٍ

حطین ـِطُا ّ ُای ظیط ذظ فقط ؼکًْت ـِطی، تایس زض گطٍّ

زض اضاضی هٌاتغ عثیؼی، زّلتی ّ یا اضظاى ذصْصی صْضت 

ُا ّ یا هحسّزٍ احج ّضّز تَ هحسّزٍپصیطز ّ ؼپػ تَ هة

 .فکط ـْز هٌفصل

 هْاًغ تساضک هحالت جسیس تطای هِاجطاى جسیس تَ ـِطُا 

کٌس تا ػسم تساضک ایي فضاُا ای کَ فکط هیًظطیَ -یک

 عْض ذغط تفْیق تَ هِاجطتپصیطز ّ ُویيهِاجطت اًجام ًوی

ّضی ُای ـْضایؼالی تطای تِطٍهْاًؼی کَ زؼتْضالؼول -زّ

 .اظ اضاضی حطین ایجاز کطزٍ اؼت

ػسم ُوکاضی هٌاتغ عثیؼی ّ زّلت تطای ّاگصاضی  -ؼَ

 اضاضی تطای ایي اهط 
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ُای جاهغ تَ هْضْع تأهیي ؼکًْتگاُی تْجِی عطحتی -چِاض

 ُای ظیطذظ فقط ؼکًْت ـِطیگطٍّ

ُا تا اؼتاًساضزُای ـْضایؼالی زض تأهیي ؼطاًَ -پٌج

ُای کن زضآهس ُعیٌَ ظهیي گطٍّاؼتاًساضز عثقَ هتْؼظ کَ 

 .تطزضا تاال هی

زؼتْضالؼول جِاز کفاّضظی کَ تا حصف اضاضی تایط ّ  -ـؿ

ّ تقؽین ( ّ یا حتی اضاضی کفاّضظی فاقس آب)کن تاظزٍ 

اضاضی تیطّى ـِط تَ کفاضّظی، هطتغ جٌگل ّ حفاظتی ضاٍ 

 فقظ تَ ذاعط)ّضی اظ تأهیي ظهیي اضظاى ضا ُط گًَْ تِطٍ

تؽتَ ( قیوت ضّظ اضاضی تؼساظ تغییط کاضتطی% 80اذص 

 .اؼت

 لسّم تْجَ بَ سکًْت اقشبر زیر خط فقر سکًْت شِر -2

ُای ظیطذظ فقط تَ اقتصاز هؽکي گطٍّ "ؼٌس هلی"تْجَ هٌاؼة 

ُای ـْضایؼالی ؼکًْت زض احیاء ّ تِؽاظی زؼتْضالؼول

کَ تطای گطٍّ )ُا ـِطؼاظی زض هْضز اؼتاًساضزُا، ؼطاًَ

ّتؼسازی زیگط اظ ( اًسط زضآهس ـِطی تٌظین ـسٍهتْغ

ُای اظ آًجا کَ ػوالً اًؼکاغ ایي تصویوات ّ عطح. هصْتات

ضاٍ ضا تطای . ـْزحاصل اظ آى تَ قیوت ظهیي ـِطی هٌؼکػ هی

ؼٌس  "الکي زض. ُای کن زضآهس زض ـِطُا تؽتَ اؼتؼکًْت گطٍّ

 :ُای هٌاؼثی تَ ایي ـسٍ اؼت، تَ ـطح ظیطتْجَ "هلی

 :شْددر بٌذ ة طرح هسئلَ گفتَ هی -یک

زض … ُای زّلت ّ ُا ّ تطًاهًَاکاضآهسی تطذی اظ ؼیاؼت -ب"

پاؼد تَ تقاضای قفطُای کن زضآهس ّ فقیط تطای ؼکًْت زض 

 "ـِطُا

 :گْیذُب هیسیبست 5بٌذ  -دّ
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تأهیي فضاُای ظًسگی زض اؼتغاػت هالی ذاًْاضُای کن "

 "زضآهس

 :گْیذهی 3راُبرد  1-بٌذ  -سَ

ای کَ ضیعی ّ عطاحی هساذالت گؽتطزٍاجتٌاب اظ تطًاهَ -1”

هٌجط تَ اظ ُن گؽیرتگی تافت کالثسی، اجتواػی ّ اقتصازی 

ُای احیاء تِؽاظی ّ هحالت ّ جاتجایی گؽتطزٍ ؼاکٌاى زض عطح

 "ًْؼاظی

 :گْیسهی 3ضاُثطز  -7تٌس  -چِاض

… ُا ی عطحضػایت العاهات تْلیس فضاُای هؽکًْی زض اجطا "

 "زض  حس اؼتغاػت هالکاى ّ هؽتأجطاى ؼاکي

تْجَ تَ هؽتأجطاى زض ایي تٌس کَ اغلة تا تِؽاظی ّ 

ضًّس، تؽیاض تطی هیافعایؿ اجاضٍ اجثاضًا تَ هٌاعق پؽت

 .قاتل تْجَ اؼت

 گیری کلیًتیجَ -3

ُای ؼٌس هلی احیاء، تِؽاظی ّ ًْؼاظی ّ تْاًوٌسؼاظی تافت

فطؼْزٍ ّ ًاکاضآهس ـِطی تَ چٌس ػاهل ػوسٍ تْجَ کطزٍ 

تَ  "ـطکت ػوطاى ّ تِؽاظی ـِطی ایطاى"اؼت، کَ ػسم تْجَ 

 .تْاًس تَ اًحطاف اظ تطًاهَ تیٌجاهسهیآًِا 

ُای هرتلف صْضت ایٌکَ تحقق ایي ؼٌس تایس تْؼیلَ ترؿ :اّل

گیطز ّ ّظاضت ضاٍ ّ ـِطؼاظی زض حس اذتیاضات ّ ّظایف 

 گطچَ زض. ّز، تایس تَ هثاحج هطتْعَ ذْز تْجَ ًوایسخ

ُای زیگط تایس  ّظایف اضگاىُای تِیَ ـسٍ هیعطح اؼٌاز

 .ضا ضّـي ؼاذتَ تَ آًِا هٌؼکػ کٌس

ُا ُا تَ تحْالت اؼاؼی زض تافتتْجَ ـْز کَ عطح :دّم

 ّ اغلةـْز کَ ػوستًا هْجة جاتجایی ؼاکٌاى هی ًیٌجاهس،
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هالکاى جاتجایی هْجطیي تلکَ حتی جاتجایی ًَ تٌِا ـاهل 

 .ـْزهیُن 

-زض حس اؼاؼی اظ ّظایف زیگط اضگاى "پیفگیطیاهط ": سْم

پیفگیطی هحل " ُاضاٍ ّ ـِطؼاظی ّ ـِطزاضی ّظاضت ُاؼت ّ

تایس تا احساث هحالت هٌاؼة  "ایجاز هحالت جسیس ضا

 .هِاجطاى ؼاهاى زٌُس

 
 

 سِراة هشِْدی 
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