ثسوَ تؼبلی
ثشادس اسمجٌذ؛ رٌبة آلبی هٌِذط هسؼْد ًػشتی

ثیبًیَ مشبسٍ:3
عشس ُبی صْصٍ محل ّ ًمل
ضِشی

ضِشداس حمرتم لضّیي

با سالم و احترام؛
ثَ استضضبس هی سسبًذ کبسگشٍّ لضّیي  20 +دّهیي هشصلَ ثشسسی تفضیلی
پشّژٍ ُبی هػْة دس صْصٍ محل ّ ًمل تشافیک ضبهل "

طرح جامع ترافیک ،

طرح احداث رینگ کمربندی شير ،طرح احداث پارکینگ ىای عمٌمی شير ّ مناسب سازی

عبٌر ًمرًر دًچرخو " سا هْسد ثبصثیٌی لشاس داد ،کَ ًتیزَ رلسبت ثَ
ضشس ریل تمذین هیگشدد:
محل ّ ًمل سْاسٍ ّ پیبدٍ هِورتیي پذیذٍ ضِشًطیٌی است کَ اهشّص
ضِشًّذاى لضّیٌی ّ هذیشاى ضِش سا ثب چبلص رذی هْارَ کشدٍ ،سضذ
مجؼیت ضِش ،صضْس ثیص اص پیص اتْهجیل دس صًذگی سّصهشٍ ،تشافیک
ػوْهی ّسبئظ ًملیَ اص الػی ًمبط کطْس دس هٌغمَ ّ اًتمبل ثؼضی اص
ّصاسختبًَ ُب ثَ لضّیي ّ سشسیض مجؼیت ذتشاى ثَ لضّیي ّ  ...جموْػَ
ػْاهلی سا تطکیل هی دٌُذ کَ تشافیک ضِش سا ثَ یک هسئلَ ثغشًذ
تجذیل منْدٍ ،ػلیشغن الذاهبت هتؼذد رِت صل هطکل ،مهْاسٍ هطکالت
رلْتش اص فؼبلیت ُبی اغالصی خْدمنبیی هیکٌذ .ثب تْرَ ثَ ایٌکَ یکی
اص سّضِبی رذیذ هغشس دس فشایٌذ ضِشسبصی پبیذاس تْسؼَ ضِش ثشاسبط
محل ّ ًمل ػوْهی ) (TODهی ثبضذ لزا هْاسد هغشّصَ دس ثشسسی تفضیلی
پشّژٍ ُبی هزکْس دس گشٍّ لضّیي  20+ثطشس ریل اسائَ هی گشدد:

 - 1فرىنگ شيرنشینی در حٌزه ترافیک:
ثَ همْلَ آهْصش ضِشًّذی ّ فشٌُگسبصی دس صهیٌَ تشافیک ،هتٌبست ثب
صضْسً ،مص ّ ربیگبٍ ّسبئظ ًملیَ هْتْسی دس ضِش تْرَ ًطذٍ است.
لزا خبص لبثل هالصظَ ای اص هطکالت هْرْد دس صهیٌَ آهْصش سْاسٍ ّ
پیبدٍ هشثْط ثَ ًبآگبُی ّ یب ثی تْرِی یب کن تْرِی ثَ همشسات
ساٌُوبیی ّ ساًٌذگی ّ یب حنٍْ صًذگی هشدم هیجبضذ ،لزا مهبًٌذ سبیش
خبطِبی صًذگی ،سشهبیِگزاسی دس صْصٍ آهْصش ضِشًّذی آى ُن دس ضبخَ
تشافیک ضِشی ضشّسیرتیي ًیبص اهشّص لضّیي هی ثبضذ.
دس ایي صهیٌَ استفبدٍ اص اثضاسُبی خمتلف هبًٌذ هبشمهٌذی اص سسبًَ
ُبی ًْضتبسی ّ غْتی ّ تػْیشی دس استبى ،اعالع سسبًی ثَ هْلغ ّ
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ثیست(فبص ارشای پشّژٍ ُبی هػْة)

-

 ...رِت هطبسکت ضِشًّذاى ّ آهْصش آهنب اص هبرتیي ساُکبس هیجبضذ کَ
اص چٌذ منًَْ ارشایی ثؼٌْاى هخبل هیتْاى ًبم ثشد:
الف – مهبٌُگی ثب دستگبُِبی ریشثظ هبًٌذ هذیشیت ساُرب ًبرب ّ
آهْصش ّ ّ پشّسش دس تؼلین ػولی داًطآهْصاى دس سغش هذاسط استبى
ثَ غْست هستوش ّ ثشگضاسی هسبثمبت دّسُبی ّ ...
ة – هؼشفی ضخػیت ُبی کبستٌی تشافیکی دس غذا ّ سیوب ّ هغجْػبت ّ
پشدٍ ُبی تجلیغبتی ثشای رزاثیت اسائَ هْضْػبت آهْصضی ّ ...
د – تذّیي ثشًبهِِبی منبیطی آهْصضی صًذٍ تْسظ سبصهبى فشٌُگی
ّسصضی ّ اداسٍ سّاثظ ػوْهی ضِشداسی دس کبًْى ُبی مجؼیت مشبل ّ
رٌْة لضّیي دس سّصُبی تؼغیلی ثَ عْس هستوش(یؼٌی دس جموْػَ اهبم
صادٍ صسیي(ع) ّ پبسک ثبساریي کَ اهبکٌی ُستٌذ کَ دس تؼغیالت،
ُضاساى ضِشًّذ لضّیٌی ثغْس خْدرْش ثَ آجنب هشارؼَ ّ اّلبت فشاغت
خْیص سا سپشی هیکٌٌذ) ،ثشگضاسی هسبثمبت ّ اُذاء رْایض تطْیمی ّ
 ...گبم هِوی دس دستیبثی ثَ اُذاف آهْصش ضِشًّذی هیجبضذ.
د – ثب تْرَ ثَ ضشیت افضایص هبلکیت خْدسّ دس لضّیي تطْیك ّ
تشغیت هشدم ثَ استفبدٍ اص ّسبئظ ًملیَ ػوْهی ّ دّچشخَ.

- 2مطالعات طرح جامع ترافیک:
اهشّصٍ یکی اص سّضِبی هغشس دس تْسؼَ ضِشُب «تْسؼَ پبیذاس ثشاسبط
محل ّ ًمل ) (T,O,Dهیجبضذ .دخبلت ُبی ارشایی دس صْصٍ محل ّ ًمل دس
ثسرت ضِش ّ پیشاهْى آى ثذّى هبشمهٌذی اص «ًمطَ ساٍ» یؼٌی هغبلؼبت
عشس ربهغ تشافیک هبًغ اص سسیذى ثَ دسرَ هغلْثرتی اص سغش کیفی
صًذگی ضِشی هیجبضذُ .شچٌذ ُش الذاهی کَ دس صهیٌَ هبجْد ضشایظ آهذ
ّ ضذ ضِشًّذاى غْست هیگیشد احش هغلْة ّ ّضؼی خْیص سا منبیبى هی
کٌذ ،اهب هبًذگبستشیي الذاهبت سا هیتْاى ارشای عشصِب ّ پشّژٍ
ُبئی داًست کَ ثشاسبط هغبلؼبت ربهغ تشافیک کَ ثش هجٌبی ثشسسی ّ
– التػبدی

حتمیك ّ هغبلؼَ دس صْصُِبی ارتوبػی
ضِشًطیٌی ،ضِشسبصی

– فشٌُگی،

ّ  ...غْست گشفتَ ثبضذ ،داًست .تبکٌْى ضِش

لضّیي اص ّرْد «هغبلؼبت عشس ربهغ تشافیک» هبشمهٌذ ًجْدٍ ،فمظ
دفرتچِبی ًبلع دس صذ هغبلؼبت اثتذایی دس سبهلبی گزضتَ دس صْصٍ
تشافیک تْسظ ضِشداسی ذتیَ ضذٍ کَ لبثلیت استفبدٍ ارشایی ًذاسد،
لزا ،تسشیغ دس ارشای اثالغیَ هْسخَ

ّ 89/3/17صاست کطْس کَ عی آى

جمْص ذتیَ «هغبلؼبت عشس ربهغ محل ّ ًمل فضّیي دس صذ جموْػَ ضِشی»
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پیص ثیٌی ضذٍ تب سسیذى ثَ ًتیزَ ،دس یک ثبصٍ صهبًی هطخع ضشّسی

-

تشیي الذاهی است کَ ثبیذ هْسد تْرَ هذیشاى ضِشی لشاس گیشد ،اهب
تب ثَ ًتیزَ سسیذى ایي هغبلؼبت ربهغ ،جموْػَ الذاهبت اغالصی ّ
ارشایی ضِشداسی(کْتبٍ هذت ّ ثلٌذ هذت) دس لبلت ثْدرَ ُبی سٌْاتی
ّ هطبسکتی ثب هذ ًظش لشاس دادى هغبلؼبت تشافیکی هْرْد دس عشس
ُبی ربهغ ّ تفضیلی ّ صتی االهمذّس اًغجبق ارشای الذاهبت ّ عشصِب
ّ پشّژٍ ُبی هْضؼی تشافیکی دس سغش ضِش ثب ایي عشصِب دس استفبدٍ
هبیٌَ اص هٌبثغ ضِشی اهشی ثذیِی ثَ ًظش هی سسذ ،ثَ ُش ضکل صشکت
دس لبلت ًظبم عشصِبی هْرْد ثبالدست ،هب سا دس حتمك اُذاف عشصِبی
ربهغ ّ تفضیلی تْامنٌذتش خْاُذ منْد .ثَ ًظش هیشسذ ُذایت هطبّس
رذیذ رِت ثشسسی ّ اسائَ هغبلؼبت ضبخع تشافیک دسّى ضِشی دس ثبفت
ُبی هشکضی ّ هٌبعك رذیذ اص یک عشف ّ تْرَ رذی ّ سبهبًذُی تشافیک
سٌگیي ػجْسی اص هٌغمَ لضّیي اص عشف دیگش ّ ػٌبیت ّیژٍ ثَ تشافیک
دس ثبفتِبی کِي ّ هیشاحی لضّیي ّ مهگشایی ّ مهبٌُگی ثب عشصِبی
هْرْد هبًٌذ عشصِبی ربهغ ّ تفضیلی ّ اسرضیت تشافیک پیبدٍ ثَ
سْاسٍ سا پٌذ حمْس اسبسی دس ذتیَ هغبلؼبت رذیذ هی تْاى ًبم ثشد.

- 3احداث رینگ کمربندی شير:
ثشاسبط آهبسُبی هْرْد سّصاًَ دُِب هبضیي دس لضّیي مشبسُگزاسی هی -
ضًْذ ،ػالٍّ ثش آى ثب تْسؼَ سّصافضّى غٌبیغ دس هٌغمَ لضّیي ّ ثَ
عجغ آى سضذ کبًْهنبی مجؼیتی اعشاف ضِش ّ تْسؼَ سّستبُب ّ ضِشکِب،
مهَ ّ مهَ ثبػج گشدیذٍ هشارؼبت ثَ هشکض استبى سّصافضّى گشدد،
خذهبت صْصُِبی هسکًْی ،غٌؼتی ّ  ...ایي هٌبعك اص ضِش لضّیي
تأهیي هیطْد کَ ػالٍّ ثش آى ،تشافیک سٌگیي ّ پشاصدصبم ػجْسی اص
کشیذس مشبل رٌْة ّ ضشق ّ غشة کطْس کَ تاللی آى دس هٌغمَ ّ ضِش
لضّیي هیجبضذ ،آیٌذٍ ًگشاى کٌٌذُبی سا ثشای ضِشًّذاى ّ هذیشاى
ضِشی ّ استبى سلن صدٍ است ّ هطکالت ثَ ّرْد آهذٍ رذیرت اص ادّاس
گزضتَ هیجبضذ ،اگش جموْػَ ایي هطکالت سبهبًذُی ًطًْذ ،هٌبثغ
خذادادی هٌغمَ هبًٌذ ثبغبت سٌتی ،هضاسع کطبّسصی ،عجیؼت یکشّ ...
ا جتذیذًبپزیش ُستٌذ سّ ثَ صّال سفتَ ،سًّك حمیغی سکًْتگبٍ
کَ اکخشً
ضِشًّذاى افْل خْاُذ کشد .دس صْصٍ تشافیک ّسبئظ ًملیَ ّ ثشای
سبهبًذُی ّضؼیت ًبثسبهبى دس ایي صْصٍ دّ پیطٌِبد ریل اسائَ هی
ضْد:
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-

الف -اصذاث سیٌگ کٌبسگزس ضِش لضّیي رِت صل هطکل تشافیک ػجْسی
ثیشًّی دس هٌغمَ یؼٌی تؼشیف حمْس هْاغالتی کَ ثیشّى حمذّد ّ صشین
ضِش ثَ فبغلَ  10تب  20کیلْهرتی اص ضِش لبدس ثَ اتػبل کلیَ ربدٍ -
ُبی ّسّدی ضِش ثَ یکذیگش ثٍْ ّ تشافیک ّسّدی ّ خشّری آهنب سا
خبسد اص ضِش سش ّ سبهبى ثذُذ ،الضام غذدسغذی داسد .الجتَ ایي
هِن دس صْصٍ ارشایی ضِشداسی ًیست ّ ثبیذ هذیشاى استبى دس الذاهی
مهبٌُگ ّ ضشثتی ًسجت ثَ پیگیشی اصذاث چٌیي کٌبسگزسی الذام منبیٌذ.
ة -اصذاث ّ تکویل سیٌگ کوشثٌذی هتػل ثَ ضِش ،اصذاث ّ اغالس تٌذ
ساُِب ّ تمبعؼِبی غیشمهسغش کَ رْاثگْی سبهبًذُی تشافیک داخلی
ضِشًّذاى ثْدٍ هْرت سّاى سبصی ثبفت ُبی هْرْد صْصُِبی

خمتلف

سکًْت گبُی گشدد ،تکویل ّ اغالس ثلْاسُبی ضِیذ ثبٌُش ،اهبم ػلی-
ثلْاس هْاصی اتْثبى ّ ضِیذ هغِشی -هسیش دکَ یبساى ّ صبضیَ
سّدخبًَ اسجنک ّ سَ ساُی پلی ّیٌب ّ ربدٍ لذین ذتشاى ّ تکویل ّ
اغالس ثلْاس مجِْسی اسالهی دس رٌْة دس یک الذام هستوش ّ تملیل ًمص
حمْسُبی ًسین مشبل دس صذ دسرتسی هیبى ثبغی ضشّسی ثَ ًظش هیشسذ.

- 4احداث پارکینگ ىای عمٌمی شير:
تْفیك الذاهبت دس صْصٍ تشافیک ثذّى تْرَ ثَ هسئلَ پبسکیٌگ ّسبئظ
ًملیَ اهکبًپزیش منیجبضذ .هسئلَ پبسکیٌگ دس دتبم ضِشُبی رِبى هْسد
تْرَ هذیشاى ضِشی ّ عشاصبى ّ ضِشسبصاى هیجبضذ ،ثب تْرَ ثَ ثبفت
ب ثشای صًذگی ثذّى هبضیي ثٌب ضذٍ
ُبی لذیوی دس ضِشُب ،کَ ػوذتً

-

اًذ ،هذاخلَ ّ هٌبست سبصی ایي حمیغِب ثشای پبسکیٌگ ثب یک ًسخَ
ّاصذ ّ یب الذاهبت همغؼی اهکبى پزیش منیجبضذ ،ثلکَ تذّیي جموْػِبی
اص ضْاثظ ّ ساُکبسُب ثشای صل ایي هطکل هتٌبست ثب ضشاط ُش ضِش
الصم است .دس ثبفت ُبی رذیذ ضِشی ّ اساضی هٌظْس ضذٍ دس عشصِبی
ضِشی ثشای گسرتش افمی ضِشُب ُن تْرَ ثَ پبسکیٌگ دس عشاصیِبی ضِشی
اهشی الضاهی است .دس ایي ساستب هْاسد ریل اص هٌظش ػولیبتی ػٌْاى
هیگشدد:
 - 1تأهیي پبسکیٌگ دس صْصُِبی خمتلف ّ کبسثشُبی گًْبگْى دس لبلت
ضْاثظ هٌذسد دس دفرتچَ عشس تفضیلی لضّیي آى ُن دس

پشّاًَ

ال خیلی اص ضْاثظ الضاهی تأهیي
ُبی غبدسٍ هٌظْس هیگشدد .ػوً
پبسکیٌگ هٌذسد دس پشّاًَ ُبی غبدسٍ ضِشداسی سػبیت منیگشدد ّلی
فمذاى دفرتچَ ضْاثظ خمػْظ تأهیي پبسکیٌگ ُبی ػوْهی ،خػْغی ّ
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هکبًیضٍ ّ تذّیي ضْاثظ تطْیمی دس صْصٍ سشهبیَ گزاسی دس پشّژٍ
ُبی پبسکیٌگ ُبی ػوْهی ،ضِشداسی سا دس دستیبثی ثَ دسرَ هغلْة
تش ایي ُذف ًبکبم منْدٍ است لزا ذتیَ دفرتچَ ضْاثظ هزکْس کَ
ثشاسبط جتشثیبت ضِشُبی ثضسگرت ّ هتٌبست ثب ضشایظ ضِش لضّیي
ب الذاهی هؤحش دس صل هسئلَ پبسکیٌگ خْاُذ
تذّیي ضذٍ ثبضذ لغؼً
ثْد.
 - 2پیگیشی حتمك اُذاف هغبلؼبتی کَ تْسظ ضِشداسی دس (سبل
غْست گشفتَ ّ عی آى

)1387

 92فضب دس ضِش لضّیي رِت اصذاث پبسکیٌگ

ُبی ػوْهی ضٌبسبیی گشدیذٍ ّ اسائَ ضْاثظ تطْیمی ثَ
هبلکیي(صزف ػْاسضبت هؼوْل ّ اػغبء تشاکن تطْیمی ،استفبدٍ اص
ثبم رِت پبسکیٌگ دس سبختوبهنبی ثضسگ ّ  ّ )...اص مهَ هِورت
الضام هبلکیي پشّاًَ ُبیی کَ کسشی پبسکیٌگ داسًذ رِت خشیذ اص
پبسکیٌگ ُبی اصذاحی ػوْهی کَ تْسظ خبص خػْغی سبختَ ضذٍ اًذ،
تْغیَ کبسگشٍّ هیجبضذ.

- 5ترًیج دًچرخو سٌاری در شير:
تشّیذ فشٌُگ استفبدٍ اص دّچشخَ دس ضِش سا هیتْاى یکی اص ساُِبی
التػبدی ّ ساصت تش رِت سبهبًذُی تشافیک ضِش داًست ،ػالٍّ ثش رٌجَ -
ُبی سالهتّ ،سصش ،ضبداثی ّ  ...فشاگیش ثْدى ایي ّسیلَ ًملیَ،
مهبٌُگی ثب ّضؼیت التػبدی گشُِّب ّ خبًْادٍ ُبی ضِشی سا ًیض هی

-

تْاى اص رٌجَ ُبی هخجت استفبدٍ اص دّچشخَ دس ضِش داًست.
خْضجختبًَ ضِش لضّیي اص ًظش اللیوی ّ رغشافیبیی خبػْظ
تْپْگشافی(پستی ّ ثلٌذی) هٌبست ثشای ارشای ایي عشس هیجبضذ ،ثَ
ایي هغلت هیتْاى اضبفَ منْد .ػاللَ ضِشًّذاى ّ کسجَ ثَ دّچشخَ
سْاسی(ثشاسبط آهبس غیشمسی ًضدیک ثَ

 30/000دّچشخَ دس ضِش لضّیي

ّرْد داسد) ّ دس هنبیت هْاسد لبثل دسرتط دس ایي صْصٍ سا ثب تْرَ
ثَ ایٌکَ عشس ُذفوٌذی یبساًَ ُب تْسظ دّلت حمرتم ضشّع ضذٍ ّ لضّیي
ُن اص عشف ستبد هبیٌَ سبصی هػشف سْخت کطْس ثؼٌْاى پبیلْت اًتخبة
ضذٍ هی تْاى ثَ ضشس ریل ثشمششد:
 -حلبػ منْدى حبج دّچشخَ سْاسی دس ضشس خذهبت هطبّس ذتیَ عشس1 5
هغبلؼبت ربهغ تشافیک ضِش
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-

 -هٌبست سبصی سبختوبى ُبی اداسی ضِشداسی ّ سبصهبهنبی دّلتی ّ2 5
اهبکي ػوْهی هبًٌذ پبسکِب ّ  ...ثشای دّچشخَ ثَ خػْظ تأهیي
پبسکیٌگ ّ صفبظت اص دّچشخَ.
 -دس ًظش گشفنت هسیشُبی خمػْظ دّچشخَ دس حمیظ ضِش ّ ثبفت لذین ّ3 5
رذیذ(هسیشُبی اهي دّچشخَ)
 -دس ًظش گشفنت پبسکجبى سایگبى دّچشخَ -ایستگبُِبی دّچشخَ(صل4 5
هسئلَ ًگِجبًی دّچشخَ ُب دس ایستگبٍ ّ هٌظْس منْدى لسوتی اص
پبسکیٌگ ُبی ػوْهی ضِش ثشای دّچشخَ).
 -فشٌُگ سبصی -تجلیغبت -تطْیك هشدم ثَ استفبدٍ اص دّچشخَ ثب5 5
استفبدٍ اص ضیٍْ ُبی تجلیغی هٌبست
 -استفبدٍ اص خبص خػْغی رِت سشهبیَ گزاسی دس ارشای عشصِبی6 5
دّچشخَ سْاسی دس ضِش
 -ثؼٌْاى منًَْ دّ پشّژٍ ػولیبتی صّدثبصدٍ سا هیتْاى ًبم ثشد:7 5
الف -کسجَ ثبصاس لضّیي اضتیبق صیبدی رِت استفبدٍ اص دّچشخَ
داسًذ اهب ّضؼیت حمیغی ثبفت ثبصاس ّ اعشاف ،هٌبست ثشای تأهیي
ایي ًیبص ًیست ،پیطٌِبد هی ضْد یک فضبی هٌبست دس اعشاف
ثبصاس رِت پبسکیٌگ کسجَ ّ هشارؼیي هِیب گشدد ،ثب مهبٌُگی
ُیأت دّچشخَ سْاسی ّ احتبدیَ اغٌبف ،تطْیك کسجَ ثَ استفبدٍ
اص دّچشخَ ّ هبشٍ هٌذی اص پبسکیٌگ سایگبى ثب صفبظت هغوئي ّ
سایگبى ّ اُذاء رْائض هبُبًَ ّ ...
ة -تطْیك هذیشاى ،کبسهٌذاى ّ کبسکٌبى اداسات ّ هنبدُب اص دّچشخَ
دس هسیش خبًَ تب کبس ّ اػغبء ّام رِت خشیذ دّچشخَ ّ اُذاء
رْایض هبُبًَ ثَ ػٌْاى الذاهبت منبدیي.

تٌصیو ىای عمٌمی:
 تْسؼَ ًظبم الکرتًّیک ضِشداسی دس ساستبی حتمك ضِشداسی الکرتًّیک
ثَ هٌظْس کبُص ًیبص ثَ هشارؼبت ضِشًّذاى ثَ ّاصذُبی خمتلف
ضِشداسی ّ تؼشیف ُستِِبی خذهبتی هتؼذد دس ضِش رِت تْصیغ
خذهبت دس ًمبط خمتلف ثَ هٌظْس کبُص ًیبص ثَ سفشُبی دسّى ضِشی
ضِشًّذاى
 فشٌُگ سبصی رِت استفبدٍ اص خْدسُّبی کْچک تْسظ ضِشًّذاى
 پیگیشی ارشای حمذّدیت ُبی تشافیکی دس سبػبت خبظ دس هٌبعك
هشکضی ضِش
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 هغبلؼَ رِت استفبدٍ اص ّسبئظ هتٌْع محل ّ ًمل ػوْهی ػالٍّ ثش
اتْثْط – تبکسی هبًٌذ تشاهْا ّ ...
 رلْگیشی اص ّسّد کبهیْهنب ثَ ضِش ّ اًتمبل پبسکیٌگ ُبی ػوْهی
ّسبئظ ًملیَ سٌگیي ثَ خبسد اص ضِش ّ پبیبًَ ثبسثشی.
 سبهبًذُی هطبغل هضاصن ّ اًتمبل ثَ خبسد ضِش
 خبص لبثل هالصظِبی اص سبختوبهنبی ضبخع دس الػی ًمبط ضِش سا
سبختوبهنبی دّلتی ّ ػوْهی تطکیل هیذُذ .ضِشداسی ،سبل

 1390سا

سبل هنضت پبسکیٌگ اػالم منبیذ ّ ثشًبهَ سیضی الصم رِت ایي اهش سا
دس  4هبٍ ثبلیوبًذٍ اهسبل غْست دادٍ ،هْاسدی چٌذ سا ثشای
الذام ػولی ضشّع منبیذ هبًٌذ:
الف -ضِشداسی اص خْد ضشّع کٌذ ،ثشای دتبم سبختوبهنبی اداسی ّ
خذهبتی پبسکِب ّ  ...دس سغش ضِش ًمطَ هٌبست سبصی رِت تأهیي
پبسکیٌگ ذتیَ منْدٍ دس سبل  90ارشاء منبیذ.
ة -ثب تْرَ ثَ ایٌکَ دس فػل ثْدرَ ًْیسی ثشای سبل  90لشاس داسین.
دس یک الذام مهبٌُگ ثب صْصٍ هؼبًّت ػوشاًی استبًذاسی ّ ضْسای
ثشًبهَ سیضی استبى ،کلیَ اداسات ّ سبصهبهنب هْظف ثَ پیگیشی اغالس
سبختوبهنبی اداسی ّ اهبکي هشثْعَ رِت تأهیي پبسکیٌگ هشارؼیي
گشدًذ ّ ثشای ایي اهش سدیف ثْدرَ ُبی خبغی دس ثْدرَ سٌْاتی سبل
 1390هٌظْس منبیٌذ ،ضِشداسی خذهبت هطبّسٍ ای ثشای اداسات دس ایي
صهیٌَ سا سایگبى دس اختیبسضبى لشاس دُذ.
(الذاهبت دس ایي خبص ثشای تأهیي فضبُبی الصم رِت پبسکیٌگ هبضیي،
هْتْسسیکلت ّ دّچشخَ هشارؼیي هی ثبضذ)
ػلی صسي ظبُشی
کبسگشٍّ لضّیي 20 +
 رًنٌشت بو:
-

سیبست حمرتم ضْسای اسالهی ضِش لضّیي -رِت استضضبس
اػضبی حمرتم کبسگشٍّ لضّیي -20+رِت استضضبس
سیبست حمرتم ًظبم هٌِذسی سبختوبى -رِت استضضبس
دثیشخبًَ عشس لضّیي -20+رِت اعالع ّ پیگیشی الصم
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