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غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -ؼب ٖٚا َٚزییع جمٕمٟمٛزی
ٌفتٔ :غٕئٙب پیسٚشی ٞبی غمٛزیمٔ ٝمسٞم ٖٛزؾمب و ٞمب ٚ
پبیدازی ّٔت ،ازتؽ غٛزی٘ ٚ ٝیسٞٚبی ٔمومٛز ٔمممبٔٚمت ٚ
حبقُ ٕٞبٍٙٞی ٔیدا٘ی  ٚغیبغی ایساٖ  ٚغٛزی ٝاغت.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ،اغوبق جٟبٍ٘یسی ز ٘ؿػت خجسی ٔؿتمسن
ثب ػٕب خٕیع ٘خػت ٚشیس غٛزی ٝو ٝز ٔجٕٛػ ٝفسٍٙٞمی-
تبزیخی غؼدآثب تٟساٖ ثسٌصاز ؾد ،ایٗ ٔغّت زا ثمیمبٖ ومس .
ٚی ضٕٗ خیس ٔمدْ ثٞ ٝیبو غٛزی ،افمص : ٚضمسٚزو از
ثسای ٔؿٛزو ٞبی ثیؿتس ٕٞ ٚبٍٙٞی الشْ ثیٗ  ٚوؿمٛز ثمب
ٞدف حفظ غتبٚز ٞبی ث ٝغت آٔد ٜز ػسقٞ ٝبی ٔیدا٘ی
 ٚغیبغی ٕٞ ٚىبزی ثسای ثبشغبشی ز شٔیٞ ٝٙبی المتمكمب ی،
ایٗ ٔؿٛزو ٞب  ٚتجب َ ٞیبو ٞب قٛزو ٌمیمس ٔ.مؼمب ٖٚاَٚ
زئیع جٕٟٛزی ا أ ٝا  :جٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ  ٚجٕٟٛزی
غٛزی ٝثؼد اش پیسٚشی ا٘مممالة اغمالٔمی ،زاثمغم ٝخمٛة ٚ
ٔػتوىٕی ز  ٕٝٞشٔیٞ ٝٙب و ٝتٛغظ أبْ زاحمُ ٔ ٚمسحمْٛ
حبفظ اغد ثٙیبٖ ٌراؾت ٝؾد ،اؾت ٝا٘د.
جٟبٍ٘یسی اظٟبز اؾت :ز عٞ َٛؿت غبَ ج ًٙتوٕمیمّمی
قداْ ػّی ٝجٕٟٛزی اغالٔی ایساِٖٚ ،ت غمٛزیم ٝز ومٙمبز
ِٚت ایساٖ ٔ ٚس ْ غٛزی ٝز وٙبز ّٔت ایمساٖ ثم٘ ٛمد.ززاش
ّٔت ِٚ ٚت لب٘٘ٛی غٛزی ٝحٕبیت ٔی ومٙمیمٓجایمجمب خمظ
اػتجبزی جدید ثیٗ  ٚوؿٛزجٟبٍ٘یسی ٌفتِٚ :ت غمٛزیمٝ
ٔدتی اغت و ٝث ٝتوسیه ثسخی وؿٛزٞبی ؿسثی ٙٔ ٚغم ٝثمب
تسٚزیػت ٞبیی زٚثس ٚاغت و ٝجص خؿ٘ٛت  ٚا٘ػبٖ وؿی زاٜ
یٍسی غساؽ ٘داز٘د ٔ ٚب ث ٝػٛٙاٖ ِٚمت ٔ ٚمّمت ایمساٖ اش
ِٚت لب٘٘ٛی غٛزیٔ ٚ ٝس ْ غٛزی ٝز ایٗ ٔػیس حٕبیت ومس ٜ
 ٚآٖ ٞب زا وٕه وس یٓٚ.ی افص : ٚپیسٚشی ٞبی اخیس غٛزیٝ
ز حّت  ٚیٍس ٔٙبعك ز ٔجبزش ٜثب تسٚزیػت ٞب زا ثِٚ ٝمت
ّٔ ٚت غٛزی ٝتجسیه ػسل ٔی وٙیٓ.
ٔؼب ٖٚا َٚزییع جٕٟٛزی افص : ٚغفس ٘خػت ٚشیس غٛزی ٝثمب
تٛج ٝثٕٞ ٝىبزی ز شٔیٞ ٝٙبی التكمب ی ٞ ٚمٕمبٞمٙمٍمی ٚ
ٔؿٛزو ز شٔی ٝٙغیبغی  ٚآؿبش ٚز جدید اش فؼمبِمیمت ٞمبی
التكب ی ٔیبٖ  ٚوؿٛز اغت.
جٟبٍ٘یسی ثب اؾبز ٜث ٝأضبی پٙج غٙد ٕٞىبزی ٔیبٖ  ٚوؿٛز
ٌفت :غٙد یٍسی ٘یص ث ٝأضب خٛاٞد زغید وم ٝعمی ٞمفمتمٝ
آیٙد ٜالدأبو آٖٟ٘ ،بیی خٛاٞد ؾدٚ.ی ا أم ٝا  :ؾمسایمظ
جدیدی ثسای ثخؽ خكٛقی ایساٖ  ٚؾسوت ٞبی فؼمبَ ومٝ
غبثم ٝوبز ز غٛزی ٝاز٘د ،ثٚ ٝج ٛآٔد ٜؤ ٝی تٛا٘ٙد ثمسای
فؼبِیت ٞبی آؿبش ؾد ،ٜآٔب  ٜؾ٘ٛد  ٚثسای ازغمبَ ومبالٞمبی
ایسا٘ی ث ٝغٛزی ٝخظ اػتجبزی اختكبـ ا  ٜؾد ٜتب تمجمبز ٚ
قٙؼتٍساٖ اش ایٗ ٔوُ تبٔیٗ اػتجبز ٔ ٚوكٛالو خم ٛزا ثمٝ
غٛزی ٝقب ز وٙٙد.ػٕب خٕیع ٘خػت ٚشیس غٛزی ٝز قمدز
ٞیبتی ث ٝایساٖ غفس وس  ٚ ٜقجح غ ٝؾٙج ٝز ٔجٕٛػ ٝفسٍٙٞی
تبزیخی غؼدآثب ٔٛز اغتمجبَ ٔؼب ٖٚا َٚزئیع جمٕمٟمٛزیلساز ٌسفت.
ز جسیبٖ ایٗ یداز  ٚپیؽ اش ثمسٌمصازی ٘ؿمػمت خمجمسی
ٔؿتسن ٚ ،وؿٛز پمٙمج غمٙمد ٞمٕمىمبزی أضمب ومس ٘مد.
٘خػت ٚشیس غٛزی ٝلساز اغت ثب ػّی ؾٕخب٘ی ثیس ؾٛزایؼبِمی
أٙیت ّٔی ایساٖ ٘یص یداز ٌ ٚفت  ٌٛ ٚوٙد.
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غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی تػٙیٓ،اِٟٝ
زاغتٍ ٛػض ٛوٕیػی ٖٛاجتٕبػی  ٚفسٍٙٞی ؾٛزای اغالٔی ؾٟس
تٟساٖ ز تروس خ ٛز غیكد  ٚثیػت  ٚیىٕیٗ جّػ ٝػمّمٙمی
ؾٛزای اغالٔی ؾٟس تٟساٖ ثب ثیبٖ ایٙى ٝآٌِ ٛی ٞمٛا غمٔٛمیمٗ
ػبُٔ ٔسي ٔ ٚیس تٟسا٘ی ٞبغتٌ ،فت :ایٗ آٌِ ٛی ٛٞا ث ٝػّت
ػٛأُ ٔتؼد ی اش جّٕ ٝغٛخت ،ویفمیمت خم ٛزٞٚمب ٚ ،ػمدْ
تٙبغت ظسفیت حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی ثب جٕؼیت ٔتمبضی اغت ومٝ
خػبزوٞبی ججساٖ ٘بپریسی ز پی از .
ٚی ثسٚش ثسخی ثیٕبزیٞبی تٙفػی ٔ ٚسي ٞمبی ٔؿمىمٛن ٚ
٘بٌٟب٘ی زا اش ػٛأُ آٌِ ٛی ٛٞای تٟساٖ ػٛٙاٖ وس .
ػض ٛؾٛزای اغالٔی ؾٟس تٟساٖ ثب اؾبز ٜث ٝایٙىٔ ٝتٛفیبٖ تٟسا٘می
ز زٚشٞبی آِ ٜ ٛثیؿتس ٔیؾ٘ٛد ٌفتٔ :ػئٛالٖ فمممظ ز ایمٗ
زٚشٞب تكٕیٕبو زا ٔٙوكس ث ٝتؼغیّی ٔدازظ  ٚثسخی قمٙمبیمغ
آِ ٜ ٛؾد ٜاغت زحبِی و ٝثب ایٗ غیبغتٞب ٕ٘ی تمٛاٖ ٔػمئّمٝ
آٌِ ٛی تٟساٖ زا حُ وس .
زاغتٍ ٛثب ثیبٖ ایٙى ٝتؼغیّی ٔدازظ ز زٚشٞبی آِٔ ٜ ٛمٛجمت
ثسٚش ز غسٞبیی ثسای ٔب زاٖ ٔیؾٌ ، ٛفتٔ :ب زاٖ ؾبؿمُ ثمب
ثوساٖ جدی ٔٛاجٔ ٝی ؾ ٚ ٛثی تٛجٟی ِٚت ٔٛجت حضمٛز
فسش٘داٖ ز ٔوُ وبز ٔب زاٖ ؾد ٜاغت  ٚایٗ حضٛز وم ٛومبٖ

ز ٔوُ وبز اِٚیب ٔٛجت حضٛز آٟ٘ب ز فضبی آِ ٜ ٛؾٟس تٟساٖ
ٔیؾ. ٛ
ٚی ز ا أٌ ٝفت :زفغ آٌِ ٛی ٛٞا ٘یبشٔٙد تٛجٚ ٝیطِٚ ٜت ثٝ
ٔتسٞٚبی الٕبزی اغت  ٚثی تٛجِٚ ٝت ث ٝایٗ ٔتسٞٚبی الٕمبزی
توٕیُ ثبز تسافیىی ثسای ؾٟس٘ٚداٖ ث ٚ ٜ ٛػدْ پبیجٙدی ِٚت ثٝ
تؼٟداتؽ ز حٛش ٜحُٕ ٘ ٚمُ ٔٛجت ؾد ٜظمسفمیمت ٔمٛجمٛ
پبغخٍٛی ؾٟس٘ٚداٖ تٟسا٘ی ٘جبؾد.
ػض ٛؾٛزای اغالٔی ؾٟس تٟساٖ افص : ٚثبید تسافیه زا ثم ٝشیمس
شٔیٗ ٔٙتمُ وس تب ٔتسٞٚبی الٕبزی ثب افصایؽ ظسفیت ٚاٌٗ ایمٗ
تسافیه غغح ؾٟس زا ث ٝشیسشٔیٗٞب ا٘تمبَ خٛاٞد ا و ٝایٗ أمس
ٔٛجت وبٞؽ تس خ ٛزٞٚب  ٚافصایؽ غسػت ا٘تمبَ ٔػبفساٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ وبٞؽ ٔكسف غٛخت ٔیؾ. ٛزاغتٍ ٛثخؽ یٍمسی
اش ٔؿىُ تسافیه زا ٔستجظ ثب ٔػبئُ فسٍٙٞی ا٘ػت ٌ ٚمفمت:
ازتمبی فس٘ ًٙٞیبشٔٙد آٔٛشؾٟبی الشْ اغتٚ.ی ثب اؾبز ٜث92 ٝ
ی ٔب ٜزٚش ٛٞای پبن تأوید وس  :ایٗ زٚش ث ٝزٚش ٛٞای پمبن
٘بٍٔرازی وس  ٜاغت  ٚایٗ زحبِی اغت و ٝحتی یه ٔوّ ٝز
تٟساٖ ٛٞای پبن ٘داز .ػض ٛؾٛزای اغالٔی ؾمٟمس تمٟمساٖ ز
پبیبٖ پیؿٟٙب ا  :فس ا ثٙٔ ٝبغجت زٚش ٛٞای پبن حُٕ ٘ ٚمممُ
ػٕٔٛی ز تٟساٖ زایٍبٖ ؾ. ٛ

مضیتَبی گستشدٌ تبشیض ،دس خذمت تًسعٍ استببطبت ایشان ي طاپه

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ؾٟس از تجسیص ز یداز ثب غمفمیمس
ضاپٗ ز وؿٛزٔبٖ ثس ِص ْٚایجب ثػتسٞبی ٕٞىبزی ثیٗ  ٚوؿٛز
ز حٛشٜٞبی ؾٟس٘ٚدی ٔ ٚدیسیت ؾٟسی تبوید وس .
ثٌ ٝصازؼ ؾٟسیبز ،وتس قب ق ٘جفی ز ایٗ یداز ،ثب ثیبٖ ایمٗ
و ٝتالؼ ثی زیؾ ،اش خكبئف ٔؿتسن ٔس ْ ایساٖ  ٚضاپٗ اغت،
اظٟبز اؾت :فس ًٙٞاقیُ ضاپٙی  ٚپؿتىبز ٚیطٔ ٜس ْ ضاپمٗ ز
ع َٛتبزیخ ٕٛٞاز ٜشثبٖش ثٜ ٛاغت؛ ایٗ ٚیطٌی ز تمؼمبٔمُ ثمب
ایساٖٕ٘ ،ب ازتجبط وٓ ٘ظیس  ٚتٕدٖ و ٚ ٟٗاثمسٌمراز جمٟمب٘می
اغتٚ.ی ث ٝغبثم 2۹ ٝغبِ ٝازتجبط یپّٕبتیه ایساٖ  ٚضاپٗ اؾمبزٜ
 ٚخبعس٘ؿبٖ وس  :ثب تٛج ٝث ٝزٚاثظ ٔػبػد غیبغی  ٚاجمتمٕمبػمی
ثیٗ  ٚوؿٛز ٔ ٚصیتٞبی ٌػتس  ٜتجسیصٔ ،كٕٓ ٞػتیمٓ تمجمسیمص
 9۹9۲زا ث ٝیه ثػتس اثسٌراز  ،ٟٓٔ ٚز ز٘ٚد ٕٞىبزی ٞبی ٚ

وؿٛز تجدیُ وٙیٓ؛ اِجت ٝایٗ ٔٔ ،ٟٓیػس ٘خٛاٞد ؾد ٍٔس ثب تىمیمٝ
ثس پؿتٛا٘ٞ ٝبی فسٍٙٞی  ٚاجتٕبػی.ؾٟمس از تمجمسیمص ،ثمسٌمصازی
ثس٘بٔٞٝبی ٔب ٜفسٍٙٞی ضاپٗ ز ایساٖ ثٔ ٝیصثب٘ی تجسیص زا ز ٕٞیٗ
زاغتب ٔٛز تٛج ٝلساز ا  ٚافص : ٚتجسیص ایمٗ آٔمب ٌمی زا از
و ٝثب عساحی ثس٘بٔٞ ٝبی ٔؿتسن فسٍٙٞی ٚ ٚزشؾمی ،حضمٛز
ٔتمبثُ ٌسٞ ٜٚبی ٙٞسی  ٚاػصاْ تٛزٞبی ٌس ؾٍسی ،ظسفیتٞبی
یپّٕبغی ؾٟسی زا ز خدٔت تمٛیت ٕٞىبزیٞبی  ٚوؿمٛز
لساز ٞدٚ.ی ثب ثیبٖ ایٗو ٝتجسیص ز ع َٛتبزیخ ٕٛٞاز ٜیه ؾٟس
التكب ی  ٚتجبزی ثٜ ٛاغتٌ ،فمت :ایمٗ ٚیمطٌمی ؾمبخمف،
ٔیتٛا٘د ثب پیٍیسیٞبی اتبق ثبشزٌب٘ی تجسیص ،ز لبِت ثمسٌمصازی
ٕ٘بیؿٍبٜٞبی ٔؿتسن  ٚتجب َ ٞیئتٞبی التكب ی  ٚتجبزی ،ثمٝ
٘مغ ٝاثسٌراز ٕٞىبزی ٞبی  ٚعسف تجدیُ ؾ . ٛوتس ٘مجمفمی،
شِصِ ٝخیصی تجسیص  ٚضاپٗ زا ٚیمطٌمی ٔؿمتمسن ٔ ٚمومدٜ ٚ
جـسافیبیی خٛا٘د  ٚیب آٚز ؾد :ز غبَٞبی اخیسٔ ،متمخمكمكمبٖ
ضاپٙی ز ثس٘بٔٞ ٝبی پطٞٚؿی ٔ ٚغبِؼبتی شِصِ ٝؾمٙمبغمی تمجمسیمص
حضٛز فؼبَ اؾتٝا٘د ،ثب ایٗ حبَ ٔیتٛاٖ ثب ثٟسٌٜیسی اش تجبزة
 ٚتٛإ٘ٙدی ٞبی ضاپٗ ،ایٗ ز٘ٚد زا ث ٝغبیس حٛشٜٞبی ٔمدیمسیمت
ثوساٖ ٘یص ا٘تمبَ ا .وٛثب یبؾی غفیس ضاپٗ ز وؿٛزٔبٖ ٘میمص ز
ایٗ یداز ثب ثیبٖ ایٗو ٝغبَ ٔ 9۹92یال ی ثساثس ثب ٘ٔ ٛمیمٗ غمبَ
ٕٞىبزی ٞبی یپّٕبتیه ایساٖ  ٚضاپٗ اغتٌ ،فمت :ثم ٝػمٙمٛاٖ
ٕ٘بیٙد ٜػبِی ِٚت ضاپٗ ز ایساٖ ،تٕمبْ غمؼمی خم ٛزا ثمسای
ثٟسٌٜیسی اش أتیبش تجسیص  9۹9۲ز زاغتبی اٞداف ایٗ غمبِمٍمس
ٔ ،ٟٓث ٝوبز ثػتٝایٓ.

اخز بيشتشیه مبليبت
اص آرسببیجبنششقی
بب تخصيص کمتشیه بًدجٍ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٕ٘ -بیٙدٔ ٜس ْ تجسیص ،آذزؾٟس ٚ
اغى ٛز ٔجّع ٌفت :غؤاَ ٔب ایٗ اغت وٚ ٝلتی ثیمؿمتمسیمٗ
ٔبِیبو اش اغتبٖ ٔب اخر ؾد ٜچسا ثبید وٕتسیٗ ثم ٛجم ٝغمٟمٓ
اغتبٖ آذزثبیجبٖؾسلی ؾ. ٛ
ٔوٕداغٕبػیُ غؼیدی ز ٌفت ٌٛٚثب خجمس٘مٍمبز فمبزظ ز
تجسیص اظٟبز وس  :غ ٝتؿىُ زغٕی قٙفی اش جمّٕم ٝومب٘مٖٛ
قٙؼت ٔ ٚؼدٖ ،اتبق ثبشزٌب٘ی ،ثیس وبزفسٔبیبٖ اغتبٖ ز ٘بٔمٝ
وتجی ثٕ٘ ٝبیٙدٌبٖ ٔٛضٛع افصایؽ ثیزٚیٔ ٝبِیمبو زا اػمالْ
وس ٜا٘د.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝایٗ ٔٛضٛع ٔٛز ثسزغی لساز ٌسفت ،افمص: ٚ
ز افصایؽ  9..2زقد ٔبِیبو ؾىی ٚج٘ ٛمداز  ٚوػمی
ٕ٘یتٛا٘د وتٕبٖ وٙد.
فضبی ٔجبشی ث ٝاخجبز ثیاقُ  ٚاغبظ أٗ ٔیش٘د
ٕ٘بیٙدٔ ٜس ْ تجسیص ،آذزؾٟس  ٚاغى ٛز ٔجّع ثمب اؾمبز ٜثمٝ
ایٙىٛٔ ٚ ٝضٛع ز زاثغ ٝثب افصایؽ ٔبِیبو ز اغتبٖ ٔمغمس
ؾد ٜاغتٌ ،فت :ز فضبی ٔجبشی ثسخی ٔػمبئمُ اش لمجمیمُ
ٔبِیبو اغتبٖ اذزثبیجبٖؾسلی  7ثساثس اقفٟبٖ  9 ٚثساثس تمٟمساٖ
اغت  ٚأٗ ش ٖ ث ٝچٙیٗ ٔٛضٛػبتی زغت ٘یػت.
ٚی خبعس٘ؿبٖ وس  :اٌس افسا ی ثیبٖ ٔمٛضمٛع ٔمبِمیمبتمی زا
ثیغٛا ی تّمی ٔی وٙٙد ؾبید ٔٙظٛز افسا ی ٞػمتمٙمد وم ٝز
فضبی ٔجبشی الداْ ث٘ ٝؿس ثسخی ٔٛضٛػبو ثمدٔ ٖٚمٙمجمغ ٚ
ثیاقُ وس ٜا٘د.
غؼیدی افصٛٔ : ٚضٛع  ْٚو ٝقوت از ٘بٔٞٝبی ثسخی اش
وبزؾٙبغبٖ  ٚالتكب ا٘بٖ اغتبٖ ز شٔی ٝٙافصایمؽ ٔمبِمیمبو ٚ
تروساو ٕ٘بیٙدٌبٖ ث ٝایمٗ ٔمٛضمٛع ثم ٜ ٛومٞ ٝمٕم ٝایمٗ
ٔٛضٛػبو ثب اغٙب ٞػتٙد.
ٚی ثب تأوید ثس ایٙىٔ ٝػؤٚالٖ ثبید اش پبغخٍٛی فساز ٘ىٙمٙمد،
ٌفت :ثبید پبغمخمٍمٛی ایمٗ غمؤٚاَ ثمبؾمٙمد وم ٝاغمتمبٖ
آذزثبیجبٖؾسلی ثس چٔ ٝجٙب  ٚؾبخكٝای ٔبِیبو اغتبٖ اضمبفمی
٘ٛؾت ٝؾد ٜاغت؟
ٕ٘بیٙدٔ ٜس ْ تجسیص ،آذزؾٟس  ٚاغمىم ٛز ٔمجمّمع ؾمٛزای
اغالٔی ا أ ٝا  :اِجت ٝثبید ثٔ ٝػبئُ ٔٙتؿس ؾد٘ ٜبقمومیمح ز
ایٗ ٔٛز ٘یص ٘ظبزو اؾت تب ٞس ٌفتٝای  ٚػمیدٜای ز فضبی
ٔجبشی ٔٙتؿس ٘ؿ ٚ ٛثب ٌصازؼ ٞب  ٚآٔبزٞبی لیك ٔغبِمت ٚ
اخجبز ٚالؼی ٘ؿس یبثد.

