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 ّورذاى  کالًطرْز   اس هطرز  ضرذى   دِّ یک اس تیص

تزرسی ٍ تثییي آثار هختلف آى  کِ هَضَػی گذرد؛ هی

یطی است اس هْوتزیي اّذاف ًخستیي ًطست ضْز اًذ

کِ هخالفاى ٍ هَافماى در ایي ًطست تا حضَر الطار ٍ 

ّا  هختلف، ، آثار کالى ضْز ضذى را  ًوایٌذگاى گزٍُ

ذ.هرررررَرد ًمرررررذ ٍ تزرسررررری لرررررزار دادًررررر    

 

 

ّا  ضَرا  اسالهی ضْز  ٍّصًجات )رئیس هزکش هطالؼات ٍ پژ دکتز اتزاّین هَلَ  )رئیس ضَرا  اسالهی ضْز ّوذاى(، حویذ تاداهی

 کویسیَى سادُ )رئیس ، ًزگس ًَرالِ(ّوذاى ضْز اسالهی ضَرا  هجلس در فاهٌیي ٍ ّوذاى هزدم ًوایٌذُ) تاتایی حاجی ّوذاى(، حویذرضا

 ضْز اسالهی ضَرا  ادار  اهَر حمَلی ٍ ًظارت کویسیَى رئیس) ػسگزیاى هسؼَد ّوذاى(، سیذ ضْز اسالهی ضَرا  ضْزساس  هؼوار 

 ػزالچیاى هحوذرضا ،(ّوذاى ضْزدار)صَفی  ػثاس ،(ّوذاى ضْز اسالهی ضَرا  ػوزاًی فٌی کویسیَى رئیس) فز رحیوی ػلی ،(ّوذاى

 ػضَ) خزم ریاحی ، هْذ (ضْزساس  هتخصص -داًطگاُ ػلوی ّیأت ػضَ) سجادسادُ حسي ،(هؼوار  هتخصص -داًطگاُ ػلوی ّیأت ػضَ)

 .(ضْزساس  هتخصص -داًطگاُ ػلوی ّیأت ػضَ) گَهِ ، هْزاى(سیست هحیط هتخصص -داًطگاُ ػلوی ّیأت
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 مولوی

 .ّوذاى ضْز تِ کالًطْزّا  تَدجِ تخصیص ضزٍرت •

 یک ػٌَاى تِ کِ دارد ٍجَد رٍستا 23 حذٍد اىّوذ ضْز حزین در •

 ضوار تِ ّن تْذیذ ًَػی تِ اها ضًَذ؛ هی هحسَب فزصت ظزفیت،

 .رًٍذ هی

 تا رٍستاّا فیشیکال کالثذ چیذهاى پیطزٍ، کطَرّا  تواهی در •

 فضا  ٍ رٍستا التصاد کِ است ا  گًَِ تِ کارکزدّا ٍ کارتز  حفظ

 ضذُ ارائِ خذهات اس تَاًٌذ هی ضْزًٍذاى ٍ هاًذُ تالی گزد  تَم

 .تثزًذ تْزُ

 ضْز الحاق است، ًفز هیلیَى یک سیز ها جوؼیت ایٌکِ دلیل تِ •

 است ضذُ آغاس ّوذاى ضْز  هذیزیت هجوَػِ تِ( هالیز) اسًذریاى

 ّوچٌیي ٍ هزیاًج ٍ اللجیي ٍ آتاد صالح تْار، ضْزّا  اداهِ در کِ

 .گزفت تایذ ًظز در ّن را فاهٌیي ضْزستاى

 هجوَػِ تایذ اساتیذ ٍ کارضٌاساى هحذٍد، هٌاتغ تِ تَجِ تا •

 ّوذاى، ضْز 0011 افك ّا  گذار  سیاست تزا  را ضْز  هذیزیت

  .دٌّذ هطاٍرُ

 بادامی نجات

 هزکش هحَر  ّا  تزًاهِ اس ضْزاًذیطی ّا  ًطست سلسلِ تزگشار  •

 هختلف اتؼاد تزرسی ّذف تا کِ است ّوذاى ضْز ضَرا  هطالؼات

 .ضذ خَاّذ تزگشار هاّیاًِ صَرت تِ ضْز  هسائل

 تَسط فٌی ٍ هحیطی سیست التصاد ، تُؼذ اس ضْز  هْن هثاحث •

 اطالع ٍ آگاّی تزا  داًطگاّی خثزُ اساتیذ ٍ کارضٌاساى

 دلیك تزرسی هَرد ضْز ، هذیزاى تزا  ساس  تصوین ٍ ضْزًٍذاى

  .گیزد هی لزار

                               بابايی حاجی    

 خَد  تِ ضذُ، تشرگ ضْز  اگز ٍ ًیست ها دست ضذى ضْز کالى •

 .ضَد هی ضْز کالى خَد

 تِ را آًْا تایذ تاضذ، ضؼف 011 دارا  ضذى ضْز کالى هَضَع اگز •

 ضذى ضْز کالى تِ ارتثاطی ّیچ رٍستا چٌذ الحاق ٍ رساًذ حذالل

 جولِ اس رٍستا 31 تا 01 گذضتِ سال 31 در کِ ّواًطَر ًذارد؛

 .اًذ ضذُ ادغام ضْز تِ... ٍ هزادتیگ درُ هحوذیِ، کَ 

 است، تزخَردار تاالتز  لذرت ٍ هَلؼیت اس کِ ضْز  ّز کطَر، در •

 تِ تایذ ها تٌاتزایي است؛ دیگز ضْزّا  اس هتفاٍت ّن اهکاًاتص

 را اضتغال ٍ ثزٍت لذرت، تا کٌین پیذا دست کطَر غزب هزکشیت

 .دارد ضْز  تزًاهِ تِ ًیاس هْن، ایي ٍ تیاٍرین ضْز تِ

 زاده نوراله                                                                        

 ًذارد، ضذى ضْز کالى تِ ارتثاطی ّیچ رٍستاّا الحاق ایٌکِ تِ تَجِ تا •

 هَرد الحاق اس پس را ّا رٍستایی اضتغال ٍ التصاد  ٍضؼیت تایذ

 تْتز  ضزایط اس ّا رٍستایی آیا ایٌکِ تز کزد تأهل ٍ داد لزار تزرسی

 خیز؟ یا ضذ خَاٌّذ تزخَردار

 ضذُ تؼزیف چْارم ٍ سَم لاًَى در کِ ضْز  یکپارچِ هذیزیت ًثَد •

 در اساسی ٍ هْن دالیل اس ضذ، لغَ تَسؼِ ضطن لاًَى در ٍ تَد

 .است ضْز  هذیزیت در آهذُ ٍجَد تِ ّا  آضفتگی

                              عسگريان                                                                      •

 در چِ هزدم توام تزا  است هَظف دٍلت اساسی، لاًَى هثٌا  تز •

 هؼیطت تأهیي دلیل تِ تٌْا ٍ کٌذ فزاّن اهکاًات ضْز در چِ ٍ رٍستا

 هثحث خلط هَضَع، ایي در کِ سد الحاق تِ دست ًثایذ ّا رٍستایی

 .دارد ٍجَد لاًًَی

 را ّا رٍستایی سًذگی لطغ طَر تِ ضْز  لَاًیي رٍستاّا، الحاق تا •

 در ضْز حزین در را ضْز  تَسؼِ افك تایذ تٌاتزایي کزد؛ خَاّذ هختل

 لاًًَی الشاهات کِ ّزچٌذ کٌین، دخیل را هطاٍراى ًظز ٍ ًظزگزفتِ

 .تاضذ داضتِ

 حذالل تا تا دّین اًجام را السم ّا  تیٌی پیص ٍ ًگز  آیٌذُ تایذ •

 .ضَین هَاجِ ّا آسیة

 فر رحيمی                                                                         

 ضْز، هحذٍدُ تِ هَجَد هَلؼیت تِ تَجِ تا رٍستا چٌذ ٍرٍد •

 .است ًاپذیز اجتٌاب

 تِ گیزد، هی تؼلك کالًطْزّا تِ افشٍدُ ارسش ٍ اهکاًات ایٌکِ تِ تَجِ تا •

 ٍ ضْز  پایذار ّا  درآهذ تایذ ها سیزا ضَد، هی هحسَب تثؼیض ًَػی

 کٌین تؼزیف هالیات هثحث در را ضْزدار  ًیاس هَرد هالی هٌاتغ تأهیي

 .ًطَین تزاکن فزٍش تِ هجثَر تا

                                                             صوفی                                                                            

 داضت خَاّذ ّوزاُ تِ خَد تا سیاد  هشایا  لطؼا ّوذاى ضذى کالًطْز •

 .کٌذ هی ضْز هتَجِ را تیطتز  ّا  ًگاُ ٍ هٌاتغ ٍ

 ایٌکِ ٍ دارین را ضذى کالًطْز ظزفیت چمذر کِ کٌین تأهل ًکتِ ایي در •

 ضْز در ًخثگاى ٍ هذیزاى هاًٌذ تِ ّایی ظزفیت داضتي اختیار در تا

 اش ٍالؼی جایگاُ سشاٍار کِ آًگًَِ- اثزگذار  حَسُ تِ را ّوذاى تتَاًین

 .تزساًین -است

 هذیزیتی تا تتَاًن تا تاضین داضتِ تزًاهِ تایذ ضْز تِ رٍستاّا الحاق تزا  •

 .تزساًین حذالل تِ را ّا آسیة هطلَب،
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 انيعراقچ      

 ػام طَر تِ ضذى ضْز کالى آیا کِ کزد تأهل سهیٌِ ایي در تایذ •

 گزدد؟ تاسهی خاصی تؼذاد تِ یا گیزد تزهی در را ضْزًٍذاى هٌافغ

 تَاى هی کیفی ٍ کوی ٍیژگی ًَع دٍ تِ کالًطْز  هثاحث در •

 اجتواػی ساختار ٍ کالًطْز غالة فزٌّگی، ّا  ٍیژگی کِ پزداخت

 .است کیفی هَجَد

 تِ تایذ آى ساختار ٍ داضتِ سا دٍرى تَسؼِ ضزایط تایذ کالًطْز •

 .تاضذ داضتِ را تیطتز  جوؼیت پذیزش لاتلیت کِ تاضذ ا  گًَِ

 دارا  ّا ضْز کالى توام کِ گزفت ًظز در تایذ ّن را ًکتِ ایي •

 تاضذ، ًذاضتِ ٍجَد غالة فزٌّگ کالًطْز، در اگز ٍ ّستٌذ حاضیِ

 فمط ّا کالًطْز است هوکي ٍ ضَد هی حاکن فزٌّگی چٌذ

 .تاضٌذ گزا هصزف

                                                                                           سجادزاده      

 ٍ پَیاست ٍ سًذُ هَجَد  ضْز کِ پذیزفت را ٍالؼیت ایي تایذ •

 آى تِ جار  ٍ ضذُ تؼزیف فضایی در ػذد  ٍ کوی ًگاّی ًثایذ

 .داضت

 تلٌذ ٍ هذت هیاى هذت، کَتاُ فزآیٌذ یک تزا  ریش  تزًاهِ ضزٍرت •

 .ضذى کالًطْز ٍ ضْز تِ رٍستا الحاق تزا  ضْز در هذت

 را ضْز اتتذا کِ است تَدُ ایٌگًَِ ضْز  رٍیکزدّا  هحَر تاکٌَى •

 تا اهزٍسُ اها این؛ تَدُ آى ّا  اًساى دًثال تِ سپس ٍ ساختِ

 ًحَُ اجتواػی، کیفیت ساس ، ًطاى ضْزخالق، چَى ّایی رٍیکزد

 گزدضگز  ٍ ضْز  آٍر  تاب ضْز، تَسؼِ در هزدم هطارکت

 .گیزد لزار ًظز هذ تایذ هَارد ایي ٍ ّستین رٍتزٍ... ٍ ضْز 

 خرم رياحی     

 تیٌاًِ خَش حالتی در آى تِ رٍستاّا ایي الحاق تا ّوذاى جوؼیت •

 رضذ ًزخ تِ تَجِ تا ٍ کزد خَاّذ پیذا افشایص ًفز ّشار 01

 ًفز هیلیَى یک جوؼیت تِ آیٌذُ سال 31 تا ّوذاى در جوؼیت

 .کزد ایجاد کالًطْز تا است فزصتی کِ رسیذ خَاّذ

 اّویت ّن افتذ هی اتفاق سهیي تزا  فزآیٌذ ایي در کِ آًچِ تِ تایذ •

 آتی هٌاتغ کِ کٌین تأهل ضذُ، ایجاد جوؼیت توزکش در تایذ. داد

 تِ تَجِ تا ٍ ضًَذ هذیزیت چگًَِ ّا پسواًذ ضَد، تمسین چگًَِ

 آى در جٌگل تَسؼِ اهکاى هحیطی سیست ًظز اس ّوذاى ایٌکِ

 .ضَین ٍارد ّن هزتغ تَسؼِ سهیٌِ در ًذارد، ٍجَد

 

 گومه                                                                                

 .داد لزار تَجِ هَرد را ضْز  کالى تاثز ٍ تأثیز حَسُ تایذ •

 ٍجَد اجواع خیلی کالًطْز تزا  جوؼیتی تحث در ایٌکِ تِ تَجِ تا •

 را کالًطْز  هثحث چگًَِ دیگز کطَرّا  کِ کزد تزرسی تایذ ًذارد،

 .اًذ کزدُ استفادُ آى ّا  فزصت اس چگًَِ ٍ  کزدُ تَهی خَد تزا 

 سوت تِ آى، هثٌا  تز ًَیسی تزًاهِ ٍ ّا داضتِ اس آگاّی تا رٍد هی اًتظار •

 .رفت پیص ضذى ضْز کالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


