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بزادر ارمجند؛ جناب آقای هيندص هسعٌد نصزتی
شيزدار حمرتم قشًین

ثب ؾالْ  ٚاحتطاْ؛
زض ضاؾتبی زضذٛاؾت اػعبی وبضٌطٛٔ ٜٚؾ ْٛث ٝلعٚیٗٔ 20 +جٙی ثط ٕٞىبضی ٞیأت ٞبی ضاٞجطزی  ٚوٙتطَ پطٚغ ٜزض ؼَٛ
زٚضٞ ٜفت ؾبِ ٝاجطای پطٚغٞ ٜبی پیكٟٙبزی ٔصٛة ٛٔ ٚافمت حعطتؼبِی زض جّؿٛٔ ٝضذ ،89/2/6 ٝث ٝاؾتحعبض ٔی ضؾب٘س
وبضٌط( ٜٚلعٚیٗ )20+ثطضؾی ٔجسز پطٚغٞ ٜبی ٔصٛة ضا ث ٝصٛضت ٔٛجع  ٚزلیك تط زض زؾتٛض وبض ذٛیف لطاض زاز ٚ ٜثٔ ٝطٚض
٘تیجٟ٘ ٝبیی ٞطیه ضا ث ٝؼٛض ٔجعا تمسیٓ ٔی زاضز.
اِٚیٗ پطٚغ ٜای وٛٔ ٝضز ثطضؾی اػعب لطاض ٌطفت ،ؼطح "ؾبٔب٘سٞی ٚضٚزی ٞبی قٟط لعٚیٗ " ذبصٚ ٝضٚزی آیت ا ...ذبٔٝٙ
ای؛ حس فبصُ ٔیساٖ ٔیٛٙزض تب چٟبضضاِٚ ٜیؼصط ٔی ثبقس .زض ایٗ ضاؾتب ثب فطاذٛا٘سٖ ٔكبٚض ؼطح ؾبٔب٘سٞی ٚضٚزی ٞبی
قٟط"ٟٔٙسؾیٗ ٔكبٚض آٚضث "  ٚثطضؾی  ٚاؾتٕبع ٘ظطات ٔ ٚؽبِؼبت ٔكبٚض ٕٞ ٚچٙیٗ ثبظثیٙی ؼطح ٞبی اضائ ٝقس ٜتٛؾػ
زیٍط ٔكبٚضیٗ؛ یؼٙی ٟٔٙسؾیٗ ٔكبٚض "قبضٔٙس  ٚآضٔب٘كٟط" زض ٟ٘بیت ٘مؽ٘ ٝظطات وبضٌط ،ٜٚث ٝقطح شیُ ٔی ثبقس.

- 1حتلیل کلیدی ًضعیت گذشتو ً حال:
ٚضٚزی ٞبی ٞط قٟط ثٙٔ ٝعِٛٞ ٝیت آٖ قٟط ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس .ثب ػٙبیت ث ٝایٙى ٝلعٚیٗ زض ٘مؽ ٝذكه جغطافیبیی
وكٛض لطاض زاقتٕٛٞ ٚ ٝاض ٜزض اػصبض ٌصقتٔ ٝؿئّ ٝوٓ آثی ٔ ٚسیطیت آة ٞبی ؾؽحی ،ؾیالثی  ٚلٛٙات چبِف اصّی
ؾبوٙیٗ ث ٝقٕبض ٔی آٔسِٚ ٜی ؾبوٙبٖ ٔٙؽمٕٛٞ ،ٝاض ٜقٟطی ؾجع ثب ثبغؿتبٖ ٞب ٔ ٚعاضع پطض٘ٚك  ٚآثبز ضا اظ ذٛز ثٝ
یبزٌبض ٌصاقت ٝا٘س چٙب٘ىٕٛٞ ٝاضٛٔ ٜضز اقبضٔ ٜؿبفطاٖ ،ؾیبحبٖٛ٘ ،یؿٙسٌبٖ  ... ٚثٛز ٜاؾت.
زض چٙس ز ٝٞاذیط ٕٞطا ٜثب ٌؿتطـ قٟط٘كیٙی  ٚتغییط  ٚتحٛالت قٟط لعٚیٗٚ ،ضٚزی ٞبی اصّی قٟط ٕٞچ ٖٛؾبیط
قٟطٞبی وكٛض ٔٛضز غفّت ٌ ٚب ٜزذبِت ٞبی ٘بزضؾت لطاض ٌطفت ٝاؾت ٓٞ .او ٖٛٙچٟطٚ ٜضٚزی ٞبی قٟط لعٚیٗ ثٝ
ذصٛل زض ٔحٛض ثّٛاض آیت ا ...ذبٔ ٝٙای چٟط ٜای ٘بؾبظٌبض ثب ٛٞیت تبضیری قٟط ضا تساػی ٔی ٕ٘بیس  ٚپطزاذتٗ ثٝ
اصالح  ٚثبظپیطایی ایٗ ٔحٛض ثبیس اظ ظطٚضی تطیٗ السأبت قٟطزاضی ثبقس.

- 2ابعاد خمتلف طزح ًرًدی ىای شيز:
زض تحّیُ اثؼبز ٔرتّف ٚضٚزی ٞبی قٟط ٔی تٛاٖ ثٔ ٝؿبئّی ٕٞچٛٞ ٖٛیت قٟطٔ ،حیػ ظیؿت ،ؼطاحی ٔحیؽی ٚ
قٟطی ،وكبٚضظی  ٚثبغبت ؾٙتی ،تجبضت  ٚثبظضٌب٘ی  ٚذسٔبت ثیٗ ضاٞی ،أٛض فطٍٙٞیٔ -صٞجی ٌ ٚطزقٍطی ،ثٟساقت
 ٚؾالٔت ،اضتجبؼبت  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ،ػٕطاٖ قٟطی  ٚأٛض ػٕٔٛی ضا زض حٛظ ٜوبضوطز ٔسیطیت قٟطی ث ٝصٛضت پطضً٘ ٚ
غبٔط ٔس ٘ظط لطاض زاز.
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- 3سمینو شکل گیزی ً رًند مٌجٌد:
ثب احساث اتٛثبٖ لعٚیٗ -تٟطاٖ  ٚتأؾیؽ قٟط صٙؼتی اِجطظ ٞ ٚج ْٛجٕؼیت ث٘ ٝمبغ ٔؿى٘ٛی حبقی ٝای قطق لعٚیٗ،
ٚضٚزی ثّٛاض آیت ا ...ذبٔ ٝٙای پطضً٘ تط اظ ٚضٚزی جبز ٜتٟطاٖ لسیٓ ٌطزیس ،ٜزؾترٛـ تغییط  ٚتحٛالت لطاض ٌطفتٚ ٝ
وبضثطی ٞبی ذسٔبتی  ٚتؼٕیطٌبٞی  ٚصٙؼتی ثس ٖٚثط٘بٔ ٝضیعی  ٚثؼعبً ث ٝصٛضت غیطٔجبظ جبیٍعیٗ ثبغبت آثبز وُ
ٔؿیط ٌطزیس ٜا٘سٔ .سیطیت قٟطی زض ؾبَ ٞبی ٌصقت ٝثب ثىبضٌیطی ضٚـ ٞبی ٔتؼسزی ٔب٘ٙس احساث ثّٛاض اصّی ثب زٚ
ثب٘س تٙسض ٚز ٚثب٘س وٙسض ٚزض ؾبٔب٘سٞی ثصطی ث ٝصٛضت ٘ؿجی السأبت ٔٙبؾجی ضا ا٘جبْ زاز ٜا٘س ِٚی ٕٞچٙبٖ ؾبذت ٚ
ؾبظٞبی ٘بٔؽّٛة اػٓ اظ غیطٔجبظ  ٚثؼعبً زاضای ٔجٛظٍٕٞ ،ی ثط ػٕك ٘بٙٞجبضی ٔحٛض افعٚز ٜاؾت  ٚحتی تصٕیٕبت
ٔطاجغ شی ضثػ ٔب٘ٙس وٕیؿیٞ ٖٛبی ٔبز ٜپٙج  ٚقٟطزاضی زض صسٚض ٔجٛظ ثطای وبضثطی ٞبی ٔرتّف ٘ ٓٞتٛا٘ؿت ٝثس٘ٝ
ای ٕٞبٔ ٚ ًٙٞؽّٛة ضا تب ایٗ تبضید ػبیس قٟط ٕ٘بیس؛ «ؾبذت  ٚؾبظٞبی غیط ٔجبظ و ٝجبی ذٛز زاضز».

- 4سناریٌىای حمتمل آینده در شکل ًرًدی هتزان:
- 1- 4ازأ ٝؾیبؾت ٞب  ٚػّٕىطزٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی و ٝتب أطٚظ زض ٔسیطیت ٔحٛض ثّٛاض آیت ا ...ذبٔ ٝٙای ث ٝوبض ٌطفت ٝضا
ٔی تٛاٖ اِٚیٗ ؾٙبضی ٛفطض ٕ٘ٛز و ٝاِجت ٝثب تٛج ٝث ٝایٙى٘ ٝتیج ٝای ٘بٔؽّٛة زاقتٙٔ ،ٝؿٛخ ٔی ثبقس.
- 2- 4ؾطٚؾبٔبٖ زازٖ ث ٝثٙبٞب  ٚوبضثطی ٞبی ثس٘ٛٔ ٝجٛز  ٚثبظپیطایی آٟ٘ب  ٚجٌّٛیطی اظ تٛؾؼ ٝوبِجسی ثیكتط ،زٔٚیٗ
ؾٙبضیٛی ٔحتُٕ ث ٝحؿبة ٔی آیس.
- 3- 4تٟی٘" ٝمك ٝضا " ٜثطای ایٗ ٔحٛض و ٝثط اؾبؼ یه ثطضؾی جبٔغ ٛٔ ٚقىبفب٘ ٚ ٝثب پطزاذت ث ٝقطایػ ٔٙؽم ٝای ٚ
اجطایی تٟی ٝقس ٜثبقس  ٚاِعأبً تٛؾػ تٕبْ زؾتٍبٞ ٜبی شی ٔسذُ ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌطفت ٚ ٝپطٞیع اظ وٓ ؼبلتی زض
اجطای زلیك ٘مك ٝضا ،ٜؾٔٛیٗ ؾٙبضیٛی ٔٛضز اؾتفبزٔ ٜی ثبقس.

- 5ابعاد چشم انداس ،اسرتاتژی مناسب ً پیشنيادات اجزایی اعضای
کارگزًه:
- 1- 5ثب تٛج ٝث ٝظطٚضت ٍ٘طـ ضاٞجطزی ثٔ ٝؿبئُ قٟطی ،تٛج ٝث ٝچكٓ ا٘ساظ

 20ؾبِ ٝقٟط لعٚیٗ ٔؽطٚح ٝزض ثط٘بٔٝ

تٛؾؼ ٝضاٞجطزی قٟط لعٚیٗ  ٚیب ؼطح جبٔغ ث ٝػٛٙاٖ اؾٙبز ثبالزؾتی ٔؿتمیٓ ؼطح لعٚیٗ +

 ٚ 20تؼطیف ٘مف

ٚضٚزی ٞبی قٟط ثط اؾبؼ ایٗ چكٓ ا٘ساظ ٔٛضز تأویس اػعبی وبضٌط ٜٚاؾت .اٌطچ ٝتبؤ ٖٛٙؽبِؼبت ٔرتّف تٛؾػ
ؾٔ ٝكبٚض ٔرتّف ثطای ؼطح ؾبٔب٘سٞی ٚضٚزی ٞبی قٟط ا٘جبْ ٌطزیسِٚ ٜی زض ٞیچ یه اظ ایٗ ٔؽبِؼبت ث ٝزضؾتی
ثٔ ٝجحج " تصٛض اظ ٚظؼیت آضٔب٘یٔ ،ؽّٛة ٕٔ ٚىٗ ٚضٚزی ٞب " ٕٞ ٚچٙیٗ "ٚضٚزی ٞبی قٟط پؽ اظ ؾبٔب٘سٞی
چ ٝذٛاٙٞس قس؟" پطزاذت٘ ٝكس ٜاؾت.
- 2- 5اجطای ؼطح ؾبٔب٘سٞی ٚضٚزی ٞبی قٟط ٘یبظٔٙس ػعْ جسی  ٚضاؾد ٔؿئِٛیٗ قٟطی اؾت .ایٗ ٔؿئّ ٝاظ زٙٔ ٚظط
لبثُ ثطضؾی اؾت :ا َٚایٙى ٝضؾیسٖ ث ٝؼطحی ثب ضػبیت اٞساف ٔكتطن شی ٘فٛشاٖ و ٝزض ٟ٘بیت ٍٕٞی ثساٖ پبیجٙس
ثبقٙس أطی ظطٚضی اؾت  ٚز ْٚایٙى ٓٞ ٝاو ٖٛٙپؽ ا٘جبْ ؾٔ ٝطحّٔ ٝؽبِؼبت ،ػٕال ٞیچ ٌ ٝ٘ٛالساْ اجطایی ا٘جبْ
٘كس ٚ ٜپبیٛضظی ظیبز ثط فبظ ٔؽبِؼبتیٛٔ ،جت فطؾبیكی قسٖ ؼطح ؾبٔب٘سٞی ٚضٚزی ٞب ٌطزیس ٜاؾتِ .صا پیكٟٙبز
ٔی ٌطزز ٌبْ زیٍطی ض ٚث ٝجّٟ٘ ٛبز ٚ ٜػال ٜٚثط تٟیٔ ٝؽبِؼبت

"ؾبذتبض ٔسیطیتی  ٚاجطایی " ؼطح ،وبضٌطٞ ٜٚبی

ػّٕیبتی الظْ ٘یع تكىیُ ٌطزز .وبضٌط ٜٚلعٚیٗ ٘ 20 +یع آٔبزٌی زاضز تب ثب وبضٌطٔ ٜٚطثٛؼٕٞ ٝىبضی ٕ٘بیس.
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- 3- 5اظ ٘مؽ٘ ٝظط اػعبی وبضٌط ٜٚلعٚیٗ  ،20 +یىی اظ چبِف ٞبی اؾبؾی ؼطح ؾبٔب٘سٞی ٚضٚزی ٞبی قٟط ،تٛج ٝثٝ
ؾیٕب ٙٔ ٚظط آٟ٘ب ثب تىی ٝثط حفظ ٔیطاث ؼجیؼی قٟط؛ یؼٙی ثبغبت ؾٙتی اؾت ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض تؼییٗ ؾیبؾت
ٞبی اجطایی التصبزی ،اجتٕبػی  ٚظیؿت ٔحیؽی ثطای اجطای ؼطحٛٔ ،ظٛع حفظ ،احیبٔ ،ؼطفی  ٚتٛؾؼ ٝثبغبت
ؾٙتی ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔعیت ٞبی ضاٞجطزی تٛؾؼ ٝقٟط لعٚیٗ ث ٝػٛٙاٖ اصّی تطیٗ قبذص ٝؾبٔب٘سٞی ثبیس ٔٛضز
تٛج ٝلطاض ٌیطز.
- 4- 5ؾبٔب٘سٞی ٔكبغُ ٔعاحٓ زض ٚضٚزی ٞبی قٟط ٘یبظٔٙس السأبت جسی قٟطزاضی زض ػطصٔ ٝصاوط ،ٜحص َٛتٛافك ٚ
ا٘مؼبز لطاضزازٞبی ذاللب٘ٛ٘ ٚ ٝیٗ ثٙٔ ٝظٛض جّت ٔكبضوت جسی ٔبِىیٗ  ٚثرف ذصٛصی اؾت .اػؽبی ٘مف ثٝ
ٌطٞ ٜٚبی شی ٘فغ ث ٝػٛٙاٖ اصّی تطیٗ ثبظیٍطاٖ ػطص ٝاجطای ؼطح ٔب٘ٙس اػؽبی أتیبظات ٚیػ ٜثٔ ٝبِىبٖ  ... ٚجٟت
حطوت زض ضاؾتبی ثط٘بٔٞ ٝبی اجطای ؼطح ٔی تٛا٘س زض ایٗ ظٔی ٝٙضاٍٞكب ثبقس.
- 5- 5جٌّٛیطی اظ ؾبذت  ٚؾبظ ٞبی جسیس غیط ٔجبظ و ٝثب ٛٞیت  ٚثبفت ٚضٚزی ٞب ٕٞرٛا٘ی ٘ساض٘س ،یىی زیٍط اظ ٔٛاضزی
اؾت و ٝقٟطزاضی لعٚیٗ ث ٝػٛٙاٖ زؾتٍب٘ ٜظبضت زض اجطای ؼطح ثبیس ثط آٖ صح ٝثٍصاضز  ٚزض ظٔی ٝٙجٌّٛیطی اظ
تىطاض فؼبِیت ٞبی ػٕطا٘ی و ٝزض ٌصقتٛٔ ٝجت ٔرسٚـ قسٖ جبیٍبٛٞ ٚ ٜیت ٚضٚزی ٞب ٌكت ٝاؾت٘ ،مف
ثبظزاض٘سٌی ذٛیف ضا ایفب ٕ٘بیس.
- 6- 5اظ ٘مؽ٘ ٝظط اػعبی وبضٌط ٜٚلعٚیٗٚ ،20 +ضٚزی قطلی لعٚیٗ(ثّٛاض آیت ا ...ذبٔ ٝٙای) ث ٝزالیُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛزاضای
إٞیتی ثٔ ٝطاتت ثیكتط ٘ؿجت ث ٝؾبیط ٚضٚزی ٞبؾتِ .صا پیكٟٙبزات وبضٌط ٜٚزض ذصٛل ایٗ ٚضٚزی ػال ٜٚثط ٔٛاضز
ٔؽطٚح ٝثب ٔكبٚض ،ثسیٗ قطح اؾت:
- 1- 6- 5احساث یه ثٛؾتبٖ ثعضي زض ٔؿیط یب اؼطاف ٚضٚزی ثٙٔ ٝظٛض تأٔیٗ تمبظبی ذٛزجٛـ قٟط٘ٚساٖ لعٚیٙی
- 2- 6- 5تىٕیُ ثب٘س وٙسضٛٔ ٚجٛز ثٙٔ ٝظٛض تمٛیت ؾِٟٛت تطافیه زض ٔحٛض ٔصوٛض
- 3- 6- 5ثس٘ ٝؾبظی ٚظغ ٔٛجٛز  ٚؾبٔب٘سٞی ػٛأُ ٔرسٚـ وٙٙس ٜؾیٕب ٙٔ ٚظط ٚضٚزی ٕٞچ ٖٛظٚائس ٘بقی اظ
فؼبِیت تؼٕیطٌبٞ ٜب ،تؼٛیط ضٚغٙی ٞب (... ٚالؾتیه ،ثكى ،ٝضٚغٗ  ٚ )... ٚتمٛیت ذؽٛغ ثس٘ ٝؾجع ٔؿیط
- 4- 6- 5تجٕیغ ٔكبغُ ٔعاحٓ زض یه یب چٙس ٘مؽ ٝتحت ػٛٙاٖ ٔجتٕغ ذسٔبت ذٛزض... ٚ ٚ
- 5- 6- 5تكٛیك وؿجٛٔ ٝجٛز جٟت تغییط وبضثطی أبوٗ زض ضاؾتبی ٔحٛض تفطیحی قٟط

علی حسن ظاىزی
کاگزًه قشًین 20 +
 رًنٌشت بو
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