
هعاًٍت تَسعِ ٍ هذیشیت هٌاتع
1396آرس هاُ  -چْاسهیي وٌگشُ ساخت تیواسستاى ٍ هذیشیت هٌاتع ٍ تجْیضات 



لضٍم تىویل تخت ّای تیواسستاًی ٍ اسائِ خذهات دسهاًی تا استفادُ اص  

ظشفیت ّای  تخش غیش دٍلتی

دوتش سیذ علی صذسالسادات

هعاًٍت تَسعِ ٍ هذیشیت هٌاتع



تشداسی دس سشاسش وشَسحال تْشُ دٍلتی دس ٍضعیت هَجَد تیواسستاى ّای 

 تیواسستاى تا  350 حذٍد: دٍلتی  فشسَدُّای تیواسستاى تعذاد

تخت فشسَدُ 45/000ظشفیت حذٍد 

تخت   50/000، تالغ تش 1404ًفش تا سال  1000تخت تِ اصای ّش  2.62تشای تحمك ّذف 

.جذیذ دس تخش دٍلتی تایستی ساختِ شَد

 تخت فعال 121/366: دس حال تْشُ تشداسی دٍلتی ول تخت تعذاد



ًفش 1000تخت تِ اصای ّش  2.62تشًاهِ ٍصاست تْذاشت جْت تحمك سشاًِ 

  1000تِ اصای ّش تخت  2.01سشاًِ  

ًفش دس حال حاضش

(تا احتساب تخش غیشدٍلتی)

سشاًِ تخت دس وشَس

 2.62ّذف تِ تشای سسیذى 

ًفش 1000تِ اصای ّش تخت 

(تا احتساب تخش غیشدٍلتی)

1404ّذف تا اًتْای سال 

: تَجِ 

فشسَدُ هی تایست جایگضیي گشددتخت   45/000دس تخت ّای هَجَد 

 50/000ضشٍست ساخت 
تخت جذیذ دس تخش دٍلتی

سال  8تخت تایستی طی  95/000تخت فشسَدُ جوعا  45/000تخت جذیذ هَسد ًیاص ٍ  50/000تا تَجِ تِ 

.تخت دس دست ساخت هیثاشذ 46/000ساختِ شَد وِ دس حال حاضش 



تا (جایگضیي ٍ تَسعِ جذیذاالحذاث،) ساخت حال دس تیواسستاًی پشٍطُ 290 اص تشداسی تْشُ ٍ تىویل 

دسهاًی تخت 46/000 حذٍد ظشفیت

تَهاى هیلیاسد 18/400 تجْیض ٍ تىویل تشای ًیاص هَسد اعتثاس

پشٍطُ ّای تیواسستاًی دس حال اجشا دس تخش دٍلتی



،ِّا ّاسپیتل هگا شاهل جذیذ تیواسستاًی تخت 49/000 تجْیض ٍ ساخت هطالع ٍ......

 تَهاى هیلیاسد 29/400 تجْیض ٍ ساخت تشای ًیاص هَسد اعتثاس

تشًاهِ تا پایاى 

1404

ًفش  1000تخت تِ اصای ّش  2.62تحمك سشاًِ دٍلتی جْت تشًاهِ تخش 

تعذاد تخت جذیذ هَسد ًیاص

95/000( تخت هَسد ًیاص ول) - 46/000( تخت دس حال ساخت) ;  49/000                 



ًفش  1000تخت تِ اصای ّش  2.62تحمك سشاًِ اعتثاسات هَسد ًیاص جْت 

هیلیاسد تَهاى 47/800اعتثاس ول هَسد ًیاص جْت تحمك ّذف                              

تخت جذیذ  95/000ًوَدى تیواسستاى ّای فشسَدُ هی تایست  جایگضیيٍ ّوچٌیي  سشاًِجْت تحمك 

.تخت دس دست اجشا هی تاشذ 000/46سال ساختِ شَد وِ حذٍد  8ظشف هذت 

تَهاى هیلیاسد 18/400 :اجشا دست دس تخت 46/000 تجْیض ٍ تىویل تشای ًیاص هَسد اعتثاس

تَهاى هیلیاسد 29/400 :جذیذ تخت 49/000 تجْیض ٍ ساخت تشای ًیاص هَسد اعتثاس



سال گزشتِ 2ٍضعیت اعتثاسات عوَهی دس حَصُ ساخت تیواسستاى دس 
(37هادُ % 1سدیف ّای لاًًَی ٍ )

1396سال  1395سال 

شرح

تجْیض 37هادُ  لاًَى تجْیض 37هادُ  لاًَى

400 1000 400 300 800 600 هثلغ
(تَهاى هیلیاسد)

1800 1700 جوع

سال گزشتِ پیش تیٌی هی گشدد اعتثاس سالیاًِ دس سال ّای  2تا تَجِ تِ اعتثاسات تخصیص یافتِ دس 

.  تاتت تىویل ٍ تجْیض پشٍطُ ّای تیواسستاًی تاشذهیلیاسد تَهاى  1800آتی حذٍد 



ًفش  1000تخت تِ اصای ّش  2.62تحمك سشاًِ اعتثاس هَسد ًیاص جْت 

 ُجْت تىویل ٍ تجْیض تخت ّای تیواسستاًی ساالًِ  37هتَسط اعتثاس دسیافتی اص هحل لاًَى ٍ هاد

.هی تاشذهیلیاسد تَهاى  1/800

 ًِاص  هیلیاسد تَهاى 200/4سال هیثایست ساالًِ حذٍد  8تخت ظشف  2.62تشای تحمك سشا

.طشیك تخش غیش دٍلتی تأهیي گشدد

هٌاتع دٍلتی

هیلیاسد  4/200
تَهاى هٌاتع غیش  

دٍلتی

ًیاص تخش دسهاى



چالش تأهیي ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص

ًفش  10/022                   : االحذاث جذیذ ّای تیواسستاى تشای وٌَى تا 91 سال اص ام استخذ هجَص 

ًفش  11/000                                                                               :استخذام ششف دس اًساًی ًیشٍی تعذاد 

 ًفش  21/000                                                                  :شذُ تأهیي اًساًی ًیشٍی جوع



چالش تأهیي ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص

 تخت  15/000                     (جایگضیي ّای تخت احتساب تذٍى) :یاصدّن دٍلت طی االحذاث جذیذ ّای تخت تعذاد

:ًیاص تشای تخت ّای جذیذ احذاث شذُ دس دٍلت یاصدّن ًیشٍی اًساًی هَسد 

15/000( 11تخت ّای جذیذ دٍلت ) * 2.5( ًفش تِ اصاء ّش تخت) ;  37/500                  

:ًیاص تشای تخت ّای جذیذ احذاث شذُ اًساًی هَسد ًیشٍی  وسشی

37/500( هَسد ًیاص) - 21/000( تأهیي شذُ) ;  16/500                 



چالش تأهیي ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص

 تاهیي تشای ًیاص هَسد هٌاتع ّا، تیواسستاى تجْیض ٍ ساخت تشای عوَهی وافی هٌاتع ٍجَد فشض تا

 ّشتخت اصاء تِ ًیشٍ ًفش 2.5 احتساب تا تیواسستاًی تخت 95/000 اًذاصی ساُ ٍ اًساًی ًیشٍی

  .هیگشدد تشآٍسد صیش تششح

.ًذاسد اًساًی ًیشٍی تِ احتیاج جایگضیي تخت 45/000 تعذاد فَق، تخت 95/000اص وِ ایي ًىتِ

50/000( تعذاد تخت ّای جذیذ) * 2.5( ًفش تِ اصاء ّش تخت) ;  125/000                 :     ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص 

125/000( ول ًیشٍی هَسد ًیاص)÷   8( تعذاد سال ّا);   15/625                       :  ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص ساالًِ 



اص حیج اعتثاسی–چالش تأهیي ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص 

.هی تاشذ %10دس حال حاضش هیضاى افضایش اعتثاسات جاسی ٍصاست تْذاشت حذٍد 

هیلیاسد  610تشاتش تا  97ًیشٍی جذیذ دس سال  15/625اعتثاس هَسد ًیاص جْت تأهیي حمَق ٍ هضایا ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص تشای 

  دیگشهیلیاسد تَهاى  643ًفش ًیشٍی اًساًی تشای تیواسستاى ّای احذاث شذُ هثلغ  16/500ٍ تا تَجِ  تِ وسش ی .هی تاشذ تَهاى

.ًیض هَسد ًیاص است

جوع13971398139914001401140214031404سال

11253-------1253

2670670------1341

3737737737-----2212

4811811811811----3244

5892892892892892---4461

6981981981981981981--5888

71080108010801080108010801080-7557

8118711871187118711871187118711879500

7612635956894952414132482267118735456جوع

سال 8جذٍل اعتثاس هَسد ًیاص ًیشٍی اًساًی دس طَل 



تخش غیش دٍلتی دس  هشاسوتْایجلة 
  ;جْت ساخت ٍ تجْیض تیواسستاًْا

اجثاس یا ساّثشد؟



چرا اجبار؟

زٍلشی ثرص هبلی هٌبثغ هحسٍزیز*

اًسبًی ّبی سزهبیِ ثکبرگیزی ٍ جذة زر هحسٍزیز*

سالهز حَسُ زر گزی سصسی کبّص لبًًَی الشاهبر*

سالهز هشمبضیبى ًیبس ثب هشٌبست زرهبًی اهکبًبر کوجَز*



چرا راهبرد؟

(کیفی ٍ کوی) سالهز ّبی سیزسبذز سَسؼِ*

ذصَصی ثرص دبیسار هبلی هٌبثغ اس اسشفبزُ*

ذسهبر ضسُ سوبم لیوز کبّص*

سالهز ذسهبر کیفیز ٍ ٍری ثْزُ افشایص*

حبکویشی ّبی ثزًبهِ ثز سوزکش ٍ زٍلز ًظبرسی ّبی ثزًبهِ سمَیز*

زًیب رٍس سکٌَلَصی ٍ زاًص اًشمبل*



لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى 44کلی اصل  سیبسز ّبی

ّبی دٌج سبلِ سَسؼِکلی ثزًبهِ  سیبسز ّبی

 الحبق ثزذی هَاز ثِ لبًَى سٌظیین ثرطیی اس همیزرار هیبلی     لبًَى
(2)زٍلز 

 ُلبًَى هحبسجبر ػوَهی( 71)هبز

 کبرٍ  کست هحیظلبًَى ثْجَز هسشوز

لبًَى رفغ هَاًغ سَلیس رلبثز دذیز ٍ ارسمبی ًظبم هبلی کطَر

 ای زسشَرالؼول ِ ضزایظ ٍاگذاری عزح ّبی سولك زارایی ّبی سزهبی
ِ سوبم،  ُ ثززاری  سکویلجسیس، ًیو الحیبق   27هیبزُ  )ضسُ ٍ آهبزُ ثْز

2)

ذصَصیسبریرچِ لَاًیي هصَة زر سَسؼِ هطبرکز ثرص 



اقدامات اجرایی

  ایجبز سبذشبر سطکیالسی هزکش ّوبٌّگی اهَر الشصبزی ثزای اٍلیي ثبر زر
ذصَصی -ٍسارر ثْساضز ثِ هٌظَر راّجزی هطبرکز ػوَهی 

سطکیل کبرگزٍُ ّبی ٍاگذاری

سٌظین سیخ ّبی هرشلف لزارزازّبی ٍاگذاری

سسٍیي الشاهبر ٍ اسشبًسارزّبی السم جْز سَسؼِ سیزسبذز ّبی سالهز

: ًشبیج



ٍاگذار ضسٍُاحسّبی  اّن

زارٍذبًِ 810ٍاحس سشریمبر ٍ دبًسوبى 93هزکش ضٌَایی سٌجی 24

دبیگبُ اٍرصاًس 223ذبًِ ثْساضز 81زرهبًگبُ ضجبًِ رٍسی 20

آسهبیطگبُ 193هزکش زاًساًذشضکی 68هزکش ثیٌبیی سٌجی 18

ثرص ثسشزی 15
هزکش ثْساضشی زرهبًی  56

ضْزی ٍ رٍسشبیی
دبیگبُ ثْساضز 144

ٍاحس فیشیَسزادی 41هزکش سسْیالر سایوبًی 13
ٍاحس سصَیزثززاری 116

32 MMT – DIC

ٍاحس غیزثبلیٌی  1158
فضبی -آضذشذبًِ-رذشطَیربًِ)

-ًملیِ; سبسیسبر -سجش
... (چبح ٍ سکثیز ٍ -سلفٌربًِ



سؼساز لزارزازًبم عزحرزیف
حجن سزهبیِ 

هیلیَى )گذاری 
(ریبل

386/859/922هزاکش سًجیزُ ای زیبلیش1

397/683/492هزاکش سصَیز ثززاری2

47/065/782هزاکش جبهغ سزعبى3

1189/027آسهبیطگبّْبی هزجغ4

16/483/000سبذز ثیوبرسشبى5

7528/281/223:جوغ کل



:هَاًغ( الف
فمز لَاًیي هَجَز

سؼبرض هٌبفغ

ػسم ارائِ سضبهیي کبفی اس سَی زٍلز ثِ سزهبیِ گذاراى

 ػسم ضٌبذز سزهبیِ گذاراى ًسجز ثِ الشصبزی ثَزى دزٍصُ ّبی
سالهز

دَضص ًبهٌبست ریسك ّبی سزهبیِ گذاری اس سَی زٍلز



:راّکبرّب( ة
 لبًَى 19 سجصزُ (ة ٍ الف) ثٌسّبی ًبهِ آئیي سصَیت ٍ سسٍیي*

:هشضوي سٌَاسی ثَزجِ

 سؼْسار دززاذز ثزای هغوئي ٍ دبیسار هبلی هٌبثغ ثیٌی دیص*
ػوَهی عزف هبلی

ضسُ سوبم ثْبی الشفبٍر هبثِ ٍ هحصَل ذزیس سضویي*

زٍلز لزارزازی سؼْسار سضبهیي ارائِ*

هبلی هسل ثب هشٌبست لزارزازی ّبی زٍرُ افشایص*

ذصَصی ثرص زر زٍلز هسشرسهیي اس اسشفبزُ اهکبى*



19ثٌس الف سجصزُ 

ثِ زٍلز اجبسُ زازُ هی ضَز ثیِ هٌظیَر سسیْیل سیبهیي هیبلی      
عزحْبی سولك زارایی ّبی سزهبیِ ای زارای سَجیِ الشصیبزی  
ٍ هبلی ثب اٍلَیز عزح ّبی ًیوِ سوبم ًسجز ثِ جلیت ٍ اًؼمیبز   
لزارزاز سزهبیِ گذاری ٍ هطبرکز ثب ثریص ذصَصیی الیسام    

ًوبیس



19ثٌس ة سجصزُ 

ثِ هٌظَر سَسؼِ هطبرکز هززهی ٍ اسشفبزُ ثیطیشز اس رزفییز   
ثرص غیز زٍلشی زر اهَر سصسی گزی زرهبى، ٍسارر ثْساضیز،  

سیب زُ   1396زرهبى ٍ آهَسش دشضکی هَریف اسیز زر سیبل    
اس فؼبلیز ّبی ذَز را کِ زر ثرص زٍلشی اًجیبم  %( 10)زرصس 

هی ضَز ثزاسبس سیبسٍکبرّبی دییص ثیٌیی ضیسُ زر لیبًَى      
.هسیزیز ذسهبر کطَری ٍاگذار کٌس



:راّکبرّب( ة
 لبًَى 19 سجصزُ (ة ٍ الف) ثٌسّبی ًبهِ آئیي سصَیت ٍ سسٍیي*

:هشضوي سٌَاسی ثَزجِ

 سؼْسار دززاذز ثزای هغوئي ٍ دبیسار هبلی هٌبثغ ثیٌی دیص*
ػوَهی عزف هبلی

ضسُ سوبم ثْبی الشفبٍر هبثِ ٍ هحصَل ذزیس سضویي*

زٍلز لزارزازی سؼْسار سضبهیي ارائِ*

هبلی هسل ثب هشٌبست لزارزازی ّبی زٍرُ افشایص*

ذصَصی ثرص زر زٍلز هسشرسهیي اس اسشفبزُ اهکبى*



هٌبثغ هبلی دبیسار ٍ هغوئي ثیزای دززاذیز سؼْیسار هیبلی عیزف           
ػوَهی زر زٍراى ثْزُ ثززاری عزح کِ زر لیزارزاز هطیبرکز سصیزی     
ضسُ اسز ثب دیطٌْبز عزف ػوَهی ٍ سبییس سبسهبى زر ثَزجِ سیٌَاسی  

سؼْسار هیبلی عیزف ػویَهی هغیبثك هفیبز لیزارزاز       . سؼییي هی ضَز
هطبرکز، همسم ثز سبیز سؼْسار هبلی عزف یبز ضیسُ ثیَزُ ٍ اس هحیل    
اػشجبرار ٍ رزیف ّبی هصَة هزثَط زر لَاًیي ثَزجِ سبالًِ سیبهیي ٍ  

.هغبثك ثزًبهِ سهبًی دززاذز هی گززز

: 19ثٌس ة سجصزُ  9هبزُ 
  اس زسشِ آى ذسهز ذزیس ثزای را السم هبلی هٌبثغ اسز هکلف ٍسارر   

  زر سب ًوبیس ثیٌی دیص , ضَز هی ٍاگذار 96 سبل زر کِ ّبیی فؼبلیز
. گیزز لزار زٍلشی غیز ثرص اذشیبر زر هزثَط همزرار چبرچَة

هبزُ 7 ثٌس الف سجصزُ 19:



:راّکبرّب( ة
 لبًَى 19 سجصزُ (ة ٍ الف) ثٌسّبی ًبهِ آئیي سصَیت ٍ سسٍیي*

:هشضوي سٌَاسی ثَزجِ

 سؼْسار دززاذز ثزای هغوئي ٍ دبیسار هبلی هٌبثغ ثیٌی دیص*
ػوَهی عزف هبلی

ضسُ سوبم ثْبی الشفبٍر هبثِ ٍ هحصَل ذزیس سضویي*

زٍلز لزارزازی سؼْسار سضبهیي ارائِ*

هبلی هسل ثب هشٌبست لزارزازی ّبی زٍرُ افشایص*

ذصَصی ثرص زر زٍلز هسشرسهیي اس اسشفبزُ اهکبى*



ارائِ ذسهبر زر فؼبلیز ّبی ٍاگیذار ضیسُ هغیبثك سؼزفیِ     
. هصَة ّیبر ٍسیزاى ذَاّس ثَز 

زر صَرر ٍجَز سفبٍر لیوز سوبم ضیسُ ثزاسیبس   : سجصزُ
الگَی هسل هبلی ثیب سؼزفیِ زٍلشیی ٍسارر هیی سَاًیس هبثیِ       
الشفبٍر ًزخ ذزیس ذسهبر را ثِ ثرص غیز زٍلشیی دززاذیز   

.ًوبیس

هبزُ 12 ثٌس ة سجصزُ 19:

: 19ثٌس ة سجصزُ  16هبزُ 
ٍسارر هَرف اسز ثِ هٌظَر اعویٌبى ثرطی ثِ ثرص غییز  
زٍلشی ثزای زریبفز سسْیالر جْز اجزای اییي عیزح ّیب،    
ًسجز ثِ ارائِ سضبهیي السم اس جولِ ذزیس حساللی اس ذسهبر 
زٍراى ثْزُ ثززاری السام ًوبیس ٍ ثرص غیز زٍلشی ًیش هکلف 
.ثِ ارائِ سضبهیي هَرز ًیبس جْز حسي اًجبم کبر هی ثبضس



:راّکبرّب( ة
 لبًَى 19 سجصزُ (ة ٍ الف) ثٌسّبی ًبهِ آئیي سصَیت ٍ سسٍیي*

:هشضوي سٌَاسی ثَزجِ

 سؼْسار دززاذز ثزای هغوئي ٍ دبیسار هبلی هٌبثغ ثیٌی دیص*
ػوَهی عزف هبلی

ضسُ سوبم ثْبی الشفبٍر هبثِ ٍ هحصَل ذزیس سضویي*

زٍلز لزارزازی سؼْسار سضبهیي ارائِ*

هبلی هسل ثب هشٌبست لزارزازی ّبی زٍرُ افشایص*

ذصَصی ثرص زر زٍلز هسشرسهیي اس اسشفبزُ اهکبى*



 سیز ّبی سضویي سَاًس هی ثززاری ثْزُ زٍراى زر ذَز لزارزازی سؼْسار سضویي ثزای ػوَهی عزح
:ثسذبرز ذصَصی عزف ثِ هَرز حست را

ذبرجی گذاری سزهبیِ ثزای زارایی ٍ الشصبزی اهَر ٍسارر سؼْس گَاّی1.

ػوَهی عزف سَسظ عزح هحصَل ذزیس سؼْس ثز هجٌی سبسهبى گَاّی2.

 زائوی احکبم لبًَى 34 هبزُ (ح) ثٌس هَضَع عزح هحصَل ذزیس ریبلی اسٌبزی اػشجبر گطبیص3.
کطَر سَسؼِ ّبی ثزًبهِ

 اجزایی همبم سزیي ػبلی اهضبی ثب هزکشی زسشگبُ سَسظ عزح هحصَل ذزیس سؼْس گَاّی4.
.زسشگبُ

 ٍ الشصبزی ػوَهی ّبی ریسك ٍلَع صَرر زر سبالًِ ثبسزُ ًزخ حسالل سبهیي سؼْس گَاّی5.
 ثْزُ حبل زر یب سوبم ًیوِ سبسیسبر ذزیس سؼْس لزارزازی، جزاین دززاذز سؼْس سیبسی،
  زر عزفیي اس یکی لصَر یب ٍ لْزیِ حَازص ٍلَع زلیل ثِ کِ هَالؼی زر) ذصَصی عزف ثززاری
 ثب هزکشی زسشگبُ سَسظ (ػوَهی عزف لصَر ػلز ثِ یبفشِ ذبسوِ یب ٍ فسد سؼْسار، اًجبم
.زسشگبُ اجزایی همبم سزیي ػبلی اهضبی

هبزُ 8 ثٌس الف سجصزُ 19: 

: 19 سجصزُ ة ثٌس 22 هبزُ
  اًساسی راُ ّزگًَِ اس ذسهبر ثٌسی سغ  ًظبم زرچبرچَة اسز هکلف ٍسارر
 هٌؼمسُ لزارزازّبی زر ٍ ذَززاری ضسُ ٍاگذار ّبی فؼبلیز ثب هطبثِ ّبی فؼبلیز

.ًوبیس سضویي را ذسبرر دززاذز ٍ السم سضبهیي زٍلشی غیز ثرص ثب



:راّکبرّب( ة
 لبًَى 19 سجصزُ (ة ٍ الف) ثٌسّبی ًبهِ آئیي سصَیت ٍ سسٍیي*

:هشضوي سٌَاسی ثَزجِ

 سؼْسار دززاذز ثزای هغوئي ٍ دبیسار هبلی هٌبثغ ثیٌی دیص*
ػوَهی عزف هبلی

ضسُ سوبم ثْبی الشفبٍر هبثِ ٍ هحصَل ذزیس سضویي*

زٍلز لزارزازی سؼْسار سضبهیي ارائِ*

هبلی هسل ثب هشٌبست لزارزازی ّبی زٍرُ افشایص*

ذصَصی ثرص زر زٍلز هسشرسهیي اس اسشفبزُ اهکبى*



 ثْزُ سب گذاری سزهبیِ زٍرُ ثزای السم سهبى هسر
 یك سٌفس زٍرُ سبل، زٍ حساکثز ّب، عزح اس ثززاری
 زٍرُ هجوَع احشسبة ثب ثبسدززاذز زٍرُ ٍ سبل

 سبل زُ حساکثز سٌفس ٍ ثززاری ثْزُ گذاری، سزهبیِ
.گززز هی سؼییي

هبزُ 12 ثٌس الف سجصزُ 19:



:راّکبرّب( ة
 لبًَى 19 سجصزُ (ة ٍ الف) ثٌسّبی ًبهِ آئیي سصَیت ٍ سسٍیي*

:هشضوي سٌَاسی ثَزجِ

 سؼْسار دززاذز ثزای هغوئي ٍ دبیسار هبلی هٌبثغ ثیٌی دیص*
ػوَهی عزف هبلی

ضسُ سوبم ثْبی الشفبٍر هبثِ ٍ هحصَل ذزیس سضویي*

زٍلز لزارزازی سؼْسار سضبهیي ارائِ*

هبلی هسل ثب هشٌبست لزارزازی ّبی زٍرُ افشایص*

ذصَصی ثرص زر زٍلز هسشرسهیي اس اسشفبزُ اهکبى*



لیبًَى هیسیزیز    21ٍسارر هکلف اسز ثب رػبیز هبزُ 
ذسهبر کطَری ٍ آیییي ًبهیِ ّیبی اجزاییی هزثیَط،      
سوْیسار السم جْز اضشغبل کبرکٌبى ضبغل زر فؼبلیز 
ّبی ٍاگذار ضسُ را زر صَرر ًیبس ثِ صَرر هبهَر ثیِ  

.ذسهز ثِ ثرص غیز زٍلشی فزاّن ًوبیس

هبزُ 17 ثٌس ة سجصزُ 19:



ًشزیك آیٌسُالساهبر زر زسز اجزا زٍلز زر 

زر کِ ذصَصی ٍ ػوَهی هطبرکز الیحِ دیطٌْبز 
 ٍ ثبضس هی زٍلز الشصبزی کویسیَى زر ثزرسی حبل
 سسْیالر ٍ اذشیبرار ,اهشیبسار سوبهی ثزگیزًسُ زر

.ثبضس هی لجلی لَاًیي

لبًَى 25 هبزُ الف ثٌس اجزایی ًبهِ آئیي دیطٌْبز 
 ثرص اس ذسهبر ذزیس هشضوي سَسؼِ ضطن ثزًبهِ

.غیززٍلشی



ّواٌّگی ًْادّای ریشتط ٍ افضایش جلة هشاسوت ّای 

هشدهی دس جْت ساخت ٍ تجْیض تیواسستاى ّای ایوي تا 

طشاحی ّای ًَآٍساًِ

شعاسُ وٌگشُ

:تشای  (National Commitment)ایجاد عضم هلی 



واس وشدى تا یىذیگش تشای خلك ٍ ایجاد  : (Collaboration)هشاسوت تخشی ( الف

چیضی جذیذ، تا داشتي یه دیذگاُ ٍ ّذف هشتشن

ًتیجِ گیشی

تِ اشتشان گزاسی اطالعات ٍ هٌاتع تِ گًَِ ای وِ  : (Coordination)ّواٌّگی( ب

.ّش یه اص طشفیي تتَاًٌذ ًمش خَد سا دس تحمك یه ّذف هتماتل تِ اًجام تشساًٌذ

افشاد اص هٌاتع ٍ اطالعات خَد تشای ّذفی ٍاحذ  : (Cooperation)ّوىاسی( ج

.استفادُ وٌٌذ، ّشچٌذ ّذف ّای فشعی هتفاٍتی داشتِ تاشٌذ




