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 (یک)

ةشاةهشی ٚ   ٚ دٔٛوشاػهی  ٌیشی اص ؿهٟش دس اهاساٛا الهَٛ     حك جٕؼی ػاوٙاٖ ؿٟشٞا دس ةٟشٜ« حك ةٝ ؿٟش»

یاةهذ وهٝ دس    ٔهی  حمٛق آ٘ا٘ی إٞیتٚیظٜ  جٕؼی، ةٝ دس ایٗ حك . ػذاِت اجتٕاػی اػت ٚ پایذاسیٚ  ،ٕٞتؼتٍی

 ٞا ، الّیتفشٚدػتاٖةشاػاع ایٗ حك، . ا٘ذ ٍشفتٝ٘ٔٛسداػتٙا لشاس   ٞای تٛػؼٝ ةش٘أٝدس ٚ  ؿٟشٞا سؿذفشایٙذ صایؾ ٚ 

ُ یاةٙذ تا حك خهٛد   دٞی ٚ وٙـٍشی ٔی ػاصٔاٖ ؿذٌاٖ ٔـشٚػیتِ ٚ ةٝ حاؿیٝ سا٘ذٜ ةهشای  ٞهای آیٙهذٜ سا    ٚ ٘ؼه

 . وٙٙذ ّبطةٝ ػطح ٔٙاػب ص٘ذٌی یاةی  ٚ دػت ی فضای صیؼت آصادا٘ٝ ٔذیشیت

پغ،  .داسد  وٙٙذٜ وٝ ٔىاٖ ٟٔٓ ٌشدؽ ٚ تحمك اسصؽ اػت دس خّك اسصؽ ٘یض ٘مؾ تؼییٗ ػالٜٚ ةش آٖ ،ؿٟش

ةخؾ ٟٕٔهی اص تِٛیهذ اسصؽ ٘یهض دس     ،ةشای ٌشدؽ ٚ تحمك اسصؽ ٍ٘شیؼتلشفاً فضایی  ػٙٛاٖ ةٝ ؿٟش ٘تایذ ةٝ

 . ؿٛد فضای ؿٟشی ٔحمك ٔی

اِضأات ٚ ٘یاصٞای ا٘تاؿت ػشٔایٝ ٚ ی لذستٕٙذاٖ،  اسادٜتاةؼی اص  اػاػاًٞای اخیش  ا دس دٞٝصایؾ ٚ سؿذ ؿٟشٞ

دػهتٛس، تهاةؼی اص   ی ؿهٟشی سا تهاةؼی اص    دیذٌاٞی وٝ تٛػؼٝ دس ٔماةُ . ضشٚست خّك ٚ جزا اسصؽ ةٛدٜ اػت

، ٔها »اختیاس  اص «ةٝ ؿٟش حك»ٌفتٕاٖ ، دا٘ذ ٞای سؿذ التصادی ٚ ا٘تاؿت ٚ خّك ٚ جزا اسصؽ ٔی ٘یاصٞای ةش٘أٝ

دس  ةٝ ٕٞیٗ دِیُ. ٌٛیذ ٔی دٖ ةٝ فشایٙذ صایؾ ٚ سؿذ ؿٟشٞاؿىُ دا، دس ٚ لذستٕٙذاٖ ، ٘ٝ فشادػتاٖ«دیٍشاٖ یؼٙی

ٞها، ٔؼّهٛ ٖ ٚ    ٞا، الّیت ؿذٜ حاؿیٝ سا٘ذٜ حك ةٝ ؿٟش، ایٗ حمٛق فشٚدػتاٖ، واسٌشاٖ، ص٘اٖ، وٛدواٖ، ةٝ ٔطاِتات

 . یاةذ إٞیت ٔیػت وٝ ٌشا ٞای ٞٛیت ٚ جٙتؾ٘اتٛا٘اٖ 

ٚ داَّ فشاٌیش ٔماٚٔهت   ، حك ةٝ ؿٟش ،ٞای فشادػت جأؼٝ ٞا ةا ٌشٜٚ ةٝ ػتب تٙالض راتی حمٛق ایٗ ٌشٜٚ

 .ؿٛد ٔیػاختاس ٚ وظواسوشد وظ ٞای ؿٟشدس وٙـٍشی 
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: ص٘هذ  یسا ٘یض سلٓ ٔه ٔا ٘ٛع ٔماٚٔت  ،ا٘تاؿت ٚ تِٛیذ فضا ةشٔتٙای آٖ ،ةذیٗ تشتیب دیاِىتیه فضا ٚ فشایٙذ

ؿٛد تا ةٝ ٔذد آٖ ایشٌی ةش  دس حك ةٝ ؿٟش ةش تصاحب فضاٞا تأویذ ٔی .تصاحب فضا ةشای ایشٌی ةش فشایٙذٞا

 .فشایٙذٞا حالُ ؿٛد

دػتشػهی ةهٝ ٔؼیـهت،    ٔشتب ةها   ٔطاِتاتةٝ حك ةٝ ؿٟش،  ٌشیٝ دس ٔطاِتٞای ةاصتِٛیذ اجتٕاػی  دسخٛاػت

ٚ  ، ٔحیط صیؼهت پایهذاس  ٚ٘مُ، آٔٛصؽ، ةٟذاؿت، فشًُٞٙ ، دػتشػی ةٝ آا ػآِ، حٕػشپٙاٜ ٚ فضاٞای ؿٟشی

، آا ٚ ةٟذاؿت ٚ آٔٛصؽ، ٚ فضاٞای ٔـاع ػاصی ػشپٙاٜ ٔماةّٝ ةا وا یی، پغ. داسداؿاسٜ  ٔـاسوت دٔٛوشاتیه

ٔـهاسوت ٚ  ، ٚ ػته ص٘هذٌی  ٞای ٔذ٘ی آصادیػٕٛٔی، ٚ سفاٜ ٚ فضاٞای ٚ٘مُ  ی حُٕ تٛػؼٝٚ دسخٛاػت ةشای 

وٙٙذٌاٖ دس ٔطاِتات حك ةٝ ؿهٟش طیه     ٔـاسوت ٚ اػتحك ةٝ ؿٟش  ٌشی  ٘فؼٝ ٔطاِتٝ فی ،خٛدٔذیشیتی ٔؼتمیٓ

 .ٌیشد ٞا سا دسةشٔی ی ٔتٛػط جذیذ ٚ الّیت ، طتمٝص٘اٖ تا ،ٚ واسٌشاٖ ؿٟشی دػتاٖ تٟیاص  ای ٌؼتشدٜ

 

 (دو)

ٝ  ٞای ػٝ دٞٝ ؿٟشٞای ایشاٖ دس تٕأی ػاَ والٖدیٍش ٚ أشٚص تٟشاٖ  تهأییش دٚ ٘یهشٚی    تحهت  ػٕهذتاً  ی ٌزؿهت

اص یه ػٛ، ٘یهشٚی  . ٚ تغییش ؿىُ یافتٙذ ٔؼتمُ وٝ ٌاٜ ٔمّْٛ ٞٓ ةٛد٘ذ ٚ ٌاٜ دس تتایٗ ةا یىذیٍش، ؿىُ ٌشفتٙذ

ی  واِتهذٞا ٚ صیؼهت سٚصٔهشٜ   ، ػّیمٝ ٚ ػته ص٘ذٌی ٔٛسد٘ظش حاوٕاٖ دس ؿىُ ةخـیذٖ ةهٝ  ٞا ٌشایؾتحٕیُ 

ٖ    ا٘تا اِضأهات  ٚ اص ػٛی دیٍهش  ،ٚ وٙتشَ ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿٟشی اٙهیٗ اػهت وهٝ    . ؿهت ػهشٔایٝ دس التصهاد ایهشا

دس داسی  سؿذ ٔٙاػتات ػشٔایٝػاختاس ػیاػی ه ایذئِٛٛطیه ٚ ٘یض  ٞای  ٞا ٚ تٙالض ٚیظٌی تتّٛسؿٟشٞای ٔا  والٖ

 . ا٘ذ ایشاٖ ةٛدٜ



4 
 

 خّهك تخشیب ٚ ةاصػاصی ٔذاْٚ ؿٟشٞا ػاصٚواسی پیٛػتٝ ةشای ی التصاد ػیاػی  ةٝ طٛس ٔـخص، دس ػشلٝ

دس  یؿٟش ٚػیّٝ ٚ تٕٟیهذ  ،دس ایٗ فشایٙذ. ةٛدٜ اػت ی ٔاصاد جزا ٔٙاةغ ػشٔایٝض ایجاد ٔجشاٞایی ةشای ٔاصاد ٚ ٘ی

دایٓ دس جٟهت ٘یاصٞهای    تخشیب ٚ ةاصػاصییؼٙی اػاػاً واِتذی دس حاَ  ،ٞای ٔاصاد ٚ جزا ػشٔایٝ تِٛیذخذٔت 

 .ةٛدٜ اػت ا٘تاؿت ػشٔایٝ

ٞهای التصهاد ػیاػهی     ٞها ٚ تٙهالض   ٚیظٌی ی ٕٞٝػیاس اص ْ ؿٟشٞای ایشاٖ تصٛیشی تٕا التصاد ػیاػی والٖ

ةٝ ٔذد ػهّب ٔاِىیهت اص ػٕهْٛ ٔهشدْ،      تصاحب ٔؼتٕش :ی اخیش ةٛدٜ اػت ایشاٖ دس اٟاس دٞٝجٕٟٛسی اػالٔی 

ی ٟ٘ادٞهای   وٙٙهذٜ  تؼییٗ جایٍأٜٙاةغ ٔـتشن ٚ ٔـاع ةشای وؼب ػٛدٞای خصٛلی،  تصاحب اصجّٕٝ ةٝ ؿىُ 

ٝ ی  وٙٙهذٜ  تؼییٗ٘مؾ ٟیض ٚ تخصیص ٔٙاةغ، تجتصشف ٚ فشادِٚتی دس  ٔؼهتغالتی ٚ   ،تجهاسی  ،ٞهای ٔهاِی   ػهشٔای

 . ای پیىش اٙذسؿتٝ ٞای غَٛ دس لاِب ٟ٘ادی ةٍٙاٜ اٙذسٌٝٞای  ٌیشی ػشٔایٝ پیٕا٘ىاسی ٚ ؿىُ

ٞای ٔاِی ٚ تجهاسی   فضاٞای الّی ؿٟشٞای ٔا اوٖٙٛ فضاٞایی تخصیص یافتٝ ةٝ فشایٙذٞای صادٚسؿذ ػشٔایٝ

ٞهای   پهشٚطٜ دس اٙیٗ حهاِتی،   .اػت ػته ص٘ذٌی ٚ ایذئِٛٛطی ٔٛسد٘ظش حاوٕأٖذاْٚ ٚ ٘یض تتّیغ  التیٚ ٔؼتغ

ٚ یا تٕٟیذات واِتذی ةشای پشٚپاٌا٘هذای   ٞا ٌزاسی ةشای ػشٔایٝ ٞای ػٛدآٚس ػشٔایٝ تؼشی  فشلتاػاػاً ؿٟشی 

 . ٚ ػاوٙاٖ ؿٟش ، ٘ٝ پاػخ ةٝ ٘یاصٞای ؿٟشٚ٘ذاٖاػت ه ایذئِٛٛطیه ػیاػی

٘یض ٞش سٚص ٚیشاٖ ٚ ةٝ ؿهىُ دیٍهشی   خٛد ٔا وٝ ٔا جٕؼی  تٟٙا فضاٞای صیؼتِ ٘ٝ،  ٚلفٝ ةی دس ایٗ فشایٙذِ

، ٚ حافظٝ ٚ ٔیشاث جٕؼهی ٔها  تٟٙا پیٛ٘ذ ٔا ةا خٛدٔاٖ، ةّىٝ  ٘ٝ، پیٛػتٝ تخشیب ٚ ةاصػاصی ایٗ .ؿٛیٓ ػاختٝ ٔیةاص

ٝ ذ ٚ جایٍضیٗ آٖ د٘یهایی  وٙ ٚیشاٖ ٔی ٘یضسا پیٛ٘ذٔاٖ ةا ٌزؿتٝ  ػهش وها یی ٚ    یهه ای ایهذئِٛٛطیه،   دس ٞاِه

 .اػت ٚ ا٘ٛٔیه ٚ ػٛداٌشاصخٛدةیٍا٘ٝ 
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ْ  اصا٘تٟها   ةیای اػت  ای ٘ذاسیٓ، ٞشاٝ ٞؼت ٔجٕٛػٝ ٔا دیٍش ٌزؿتٝ ،ؿٟشٞا والٖدس  ٞهای   خٛدسٚٞها ٚ آد

ٍٕٞهی   ...،ٚ پا٘هذاصٞا  فشٚؿاٖ تٗ ، ٖد ٌشدٞا، فشٚؿٙذٌاٖ ٚ  ٞا ٚ صةاِٝ وٙٙذٜ ، ٔصشفصدٜ ضٚی ٚ تٟٙا ٚ خـٓٔٙ

ؿهذٜ   تٙیذٜ ٚ حه ػاص  اٌش فشایٙذٞای ةیٍا٘ٝ .ٚ ٕٞضٔاٖ ةی ٞیچ پیٛ٘ذی ةا یىذیٍش ،ػاص ؿذٜ دس فضایی ةیٍا٘ٝ حه

 .ٞؼتٙذ ةشای دٌشٌٖٛ ػاختٗ فشایٙذٞا ةٝ تؼخیش فضاٞا ٘یاصٔٙذیٓ ػاص ی ةیٍا٘ٝدس فضاٞا

ٝ سا٘هذٖ،   ةٝ حاؿیٝحصاسوـی، ، ػاصی لطتی،  یتػّب ٔاِىی ؿٟشی ٔا فشایٙذ  فشایٙذ تٛػؼٝ ٗ   ةه ٚ  ٌهشی  ٘ـهی

ةهٛدٜ  فضاٞایی ةشای ایذئِٛٛطی سػٕی ٚ پشٚپاٌا٘هذای ػیاػهی   تِٛیذ ٞای ٔؼتٕش ٚ  ٞا ٚ ٘ظاست ٔتتٙی ةش ٔشالتت

  .ػاصتش ؿذٜ اػت تش ةاؿذ اصخٛدةیٍا٘ٝ یافتٝ ٔا ٞشاٝ تٛػؼٝ یاٙیٗ اػت وٝ ؿٟشٞا. اػت

ؿهذٖ   ةحهشاٖ لطتهی  . تشیٗ ؿىُ دس فضای ؿهٟشی ٔـهٟٛد اػهت    شٚص ٔا ةٝ ٕ٘ایاٖحاد أ یٞا تٕأی ةحشاٖ

دس ؿهىُ اؿهغاَ    ٌشایهی  ، ةحشاٖ ٔهاِی یشٚتٕٙذ٘ـیٗ ٚ فمیش٘ـیٗٔتفاٚت ٞای  دس ؿىُ ٔحّٝ التصادی ٚ اجتٕاػی

ٞها دس لاِهب    ٞهای ػهّٕی ةا٘هه    ی داسایهی  ةخؾ ػٕذٜتتّٛس ی ٔاِی ٚ  تشیٗ فضاٞای ؿٟشی تٛػط ػشٔایٝ ٌشاٖ

ػهذْ   ٚٞای خاِی دس ةشاةش ا٘تٜٛ ٘یاصٔٙذاٖ ةٝ ٔؼىٗ ٚ ػشپٙاٜ،  ا٘تٜٛ خا٘ٝ ؿىُتماضای ٔؤیش دس الت، ةحشاٖ ٔؼتغ

 ٚ ٚسصؽآٔهٛصؽ   پٛؿان،ةٝ ٔٙاةغ ٔٛسد٘یاص ةشای ةاصتِٛیذ اجتٕاػی اػٓ اص خٛسان ٚ ةٟذاؿت ٚ وافی دػتشػی 

 ٔحیط صیؼت ٚ ٞٛا ٚ خان ٚ آا آِهٛدٜ  ةحشاٖٞا،  ی ایٗ ضشٚست دس ةشاةش وا ؿذٌی سٚصافضٖٚ ٕٞٝ، ٚ تفشیح

ٚ ةحشاٖ ةٝ حاؿیٝ سا٘ذٖ فشًٞٙ ٔتؼهاِی ٚ فشٞٙهً   ، ؿذٜ دس ةشاةش ٔحیط صیؼت وا یی دس ةشاةهش جهٛ ٖ    پیـهش

  .ٚ فشًٞٙ ایذئِٛٛطیه ٚ وا یی اةتزاَفشًٞٙ ٞا ٚ  ػّتشیتی

 ةها ٔشاوض خشیذ ةضسي ، تٕاْٞای ٘ا ػاختٝ ٚ پشٚطٜ ٞای ٘یٕٝ ةشجٞای ةٝ حاَ خٛد سٞاؿذٜ،  ٌٛدةشداسیةحشاٖ 

 ؛ٞای ص٘ذٌی التصادی ٚ اجتٕاػی ٚ فشٍٞٙی ٔا جٛ ٖ ٟ٘ادٞای فشادِٚتی دس تٕأی ػشلٝحشاٖ ة ؛ی خاِییٞا ٔغاصٜ
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 ٚ ؛ٞها  ٞای ٞٛیتی، ص٘هاٖ ٚ الّیهت   ةحشاٖ ٌشٜٚ ٚ ةٛسٚوشاػی ةیٕاس ٚ فاػذ ٔذیشیت ؿٟشی؛ ةحشاٖ فؼاد ػیؼتٕی

ٞشاع ٚ دس اضطشاا ٚ  ٔؼّكدس ؿٟشی  ،ؿٟش ةٝواس  سٚ ٚ ٔحافظٝ دٚ جٙاح ٔیا٘ٝٞش ی  ٚ ٍ٘اٜ ػٛداٌشا٘ٝ اػتٙایی ةی

 .فشٚٔا٘ذٌی

دس اٙهیٗ  . ٞؼتیٓ ،ٞای ٔٙفشد ٚ تٟٙا ٞٛیت ،ٞای ٔٙفشد ٚ تٟٙا ا٘ؼاٖ ؿاٞذ ،ٞا ی ةحشاٖا٘تٟا ةیی   دس ایٗ ّٔغٕٝ

تٛأٔهاٖ   ٚ وٙـٍشی  ٚسصی ـٝی جٕؼی ٘یاصٔٙذ ا٘ذی ػاخت ػٛطٜ .ٞای جٕؼی اػت ی ٔا ػاختٗ ػٛطٜ ظیفٝٚحاِتی، 

جهایی ةهشای    ، ؿهٟش، ، ٔحُ صیؼت ٚ ػىٛ٘تاػتاٌش ٔحُ واس جایی ٔٙاػب ةشای طشح ٔطاِتات لٙفی  .اػت

  .اػتٌیشی ٔماٚٔت جٕؼی  ٚ ؿىُٞای ٔتؼذد ةا یىذیٍش  پیٛ٘ذصدٖ ٔطاِتات ٔتؼذد ٌشٜٚ

وهاسٌشاٖ ٚ صحٕتىـهاٖ    تحمك آٖ ٘یاصٔٙذ پشاوؼیؼهی ائتالفهی اص   .لشف ٘یؼت حك ةٝ ؿٟش یه ٌفتٕاٖ 

ص٘هاٖ،  فؼا ٖ فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی،  ٚ ٚسصاٖ ا٘ذیـٝ ،ؿذٌاٖ سا٘ذٜ  دػتاٖ ٚ ةٝ حاؿیٝ ی ٔتٛػط جذیذ، تٟی طتمٝ ؿٟشی،

حَٛ ٔطاِتات  ،دٞی ٚ وٙـٍشی ةخـی، ػاصٔاٖ ٚ آٌاٞی ؿٙاختةشای  ،ٟ٘اد ٞای ٔشدْ ٚ فؼا ٖ ػاصٔاٖدا٘ـجٛیاٖ، 

  .فضایی ٘ٛ ةشای ػاوٙاٖ ؿٟشٞاػت ةاصتِٛیذ اجتٕاػی ٚ خّك ٞایدس ٔحٛس

 

 

 (سه)

ٝ ٔثاةٝ  ةٝ آٖی ٔا تالؽ ةشای دسن  ٚظیفٝ ،أا ٔشٚصی ا ِحظٝدس . ؿذخٛاٞذ  «تاسیخ» صٔا٘ی ،«أشٚص» ی  یه ِحظه

ٝ   اػهت ٚ   «ٔهشٚص ا»وٝ ٞٙهٛص   ػیٗ حاَدس  ؛اػتةشای وٙـٍشی  یتاسیخ لهذست  اص ٞٙهٛص   دس ػهیٗ حهاَ وه

 .داسیٓةشخٛستأییشٌزاسی ةش آٖ 
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حك تٟٙا  ایٗ حك. ٔثاةٝ تاسیخ اػت ی وٙٛ٘ی ةٝ ِحظٝ دسای ةشای تأییشٌزاسی  ٔطاِتٝحك ةٝ ؿٟش طّب ٚص، أش

اص . سا دس دػتٛس داسد ٌٖٛی دیٍشجٟا٘ػش ٔتفاٚت  ةٙای یهوٝ  ،٘یؼتی ؿٟشی  ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ی ةشایٌشٝ ٔطاِت

 . تاػٕٞیـٍی ی اتٛپیایی  ایٗ سٚػت وٝ ٞٓ یه ٘یاص أشٚص ٚ ٞٓ یه پشٚطٜ

ٌهی ٚ  ٜ ةخـهذ ٚ ٔها سا اص ٌهشداا سٚصٔهش     ٔهی ٔا جٟت  وٙؾوٝ ةٝ اشا ،اػتضشٚسی  اییاتٛپی ی پشٚطٜ

ٝ دس ایٗ ةؼتش، . دٞذ ٔیی ٕ٘ایؾ ٘جات  ٞای ایٗ جأؼٝ ٔـغِٛی ةا ا٘ٛاع ٕ٘ایؾ دَ ُ   ٔؼهأِ ةٙهذی   ی وّیهذی ٔفصه

ی جٟها٘ ی اتٛپیهایی ةهشای    پشٚطٜ ٚ دػتٛسواس یه ةاصتِٛیذ اجتٕاػی ػاوٙاٖ ؿٟشای  ٔطاِتات ةشای ٘یاصٞای پایٝ

تٕأی ٔتفاٚتی اص فشایٙذٞا ٚ  ٔتؼٟذ ةٝ تخیُ ةشای ػاخت ٘ٛع ةٝةایذ ٔا . ةخؾ اػت ػاد ٘ٝ ٚ دٔٛوشاتیه ٚ سٞایی

 . یٓةاؿفضاٞای ؿٟشی 

ٚ ت ٚ ٘یاصی اػهت ةهشای ةاصتِٛیهذ اجتٕهاػی     ٚساص ػٛیی ٔطاِتٝ ٚ ضش :ؼذ إٞیت داسدحك ةٝ ؿٟش دس دٚ ةُ

ٗ   ی ٔطاِتٟٝش ٚ اص ػٛی دیٍش یه پشٚطٜ ٚ یه دس ؿی واِتذ ی  وٙٙهذٜ  جٕؼی ةشای ؿٟشی جذیذ اػت وهٝ تتیهی

 .ٌٖٛی دیٍشجٟا٘حك ةٝ  :ایضی اػت وٝ ٚجٛد ٘ذاسد ةشخٛسداسی اصحك 


