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 هاي شهزي در ایزان فزایند تهیه طزح

 شهزي هاي طزح ي جنبي و الحاقي جدید در محتوايها سیاست

ثِ دٍ  تَاى هيتَسؼِ ضْشی افضٍدُ گشدیذُ  ّبی عشحی اخيش ثِ ّب سبل هحتَایي وِ دس ّبی جٌجِ، ثبسصتشیي تشیي هْناص جولِ 
 هَسد پذافٌذ غيشػبهل ٍ ثبصآفشیٌي ضْشی ثِ ضشح ریل اضبسُ ًوَد:

 :يتوسعه و عمزان شهز هاي طزح هیدر کل تیجهت رعا زعاملیو پدافند غ يالشامات و مالحظات دفاع -1

 تیجْت سػب شػبهليٍ پذافٌذ غ يالضاهبت ٍ هالحظبت دفبػ شاى،یا یٍ هؼوبس یضْشسبص يػبل یضَسا 6931ثشاسبس هػَثِ سبل 
استفبدُ  يٍ هجبهغ ػلو یا آى اص ًظشات جبهؼِ حشفِ يفيتَسؼِ و یثشا صهبى ّناثالؽ ٍ  یتَسؼِ ٍ ػوشاى ضْش ّبی عشح ِيدس ول
 ضَد. 

الصم جْت آهَصش الضاهبت ٍ  تذايتوْ غيشػبهلسبصهبى پذافٌذ  یهسلح ثب ّوىبس یشٍّبيً يجبًياسبس ٍصاست دفبع ٍ پطت ثشایي
  ذیًوب يتَسؼِ ٍ ػوشاى سا اتخبر ًوَدُ ٍ هؼوَل ه ّبی عشح وٌٌذُ تْيِهطبٍس  ييهالحظبت هزوَس ثِ هٌْذس

 َستي. لزا ثِ پثبضذ يه يوطَس الضاه ّبی استبىهشاوض  ِيدس ول شػبهلياسٌبد هشثَط ثِ پذافٌذ غ ِيایي هػَثِ تْ ثشاسبس
ٍ حسبس )هَضَع ثٌذ  يبتيهشاوض ح یبثي هىبىٍ ثِ ّوشاُ دستَسالؼول  شػبهليٍ پذافٌذ غ يدستَسالؼول فَق الضاهبت ٍ هالحظبت دفبػ

 ّبی عشحوطَس( جْت اجشا ٍ استفبدُ دس  شػبهليسبصهبى پذافٌذ غ ذيهَسد تبئ     شػبهليغ ذافٌذٍ پ يالضاهبت ٍ هالحظبت دفبػ هی
 اثالؽ ضذُ است.  یتَسؼِ ٍ ػوشاى ضْش

 هدف:هاي   در محدوده يشهز يسندگ تیفیو ک يزیپذ ستیس تیقابل يبه منظور ارتقا يشهز ينیباسآفز هاي سیاست -2

 ّبی عشحاتخبر ضذُ دس ّبی   ٍ ثشًبهِ ّب سيبستثب عشح ایي هسئلِ وِ  693١دس سبل  شاىیا یٍ هؼوبس یضْشسبص يػبل یضَسا
هٌبعك هٌجش ضذُ است.  يیا هسبئل ذیثِ تطذ یسا هبًغ ًطذُ ثلىِ دس هَاسد يصًذگ تيفيهختلف ًِ تٌْب سًٍذ تٌضل و لیثِ دال یضْش

 ضْشّب والى ٍیژُ ثِوطَس  یدس ضْشّب تيجوؼّبی   یيجبثجب دسًتيجِاخيش ٍ ّبی   دِّ یضْش تٍ تحَال شاتييٍ ثب تَجِ ایٌىِ تغ
ی ّب ثبفت ِيتخل ،یفشٍدست ضْش يدس ًَاح يٍ ثذ هسىٌ غيشسسوياسىبى  ذُیچَى ثشٍص پذ یا ذُیثبػث ثشٍص هسبئل ٍ هطىالت ػذ

 یشیپز ستیص تيلبثل یثِ هٌظَس استمب یضْش يٌیثبصآفش ّبی سيبست»هٌبعك ضذُ است،  يیدس ا يصًذگ تيفيضْشّب ٍ تٌضل و یهشوض
 ًوَد. تػَیتسا « ّذف  یّب دس هحذٍدُ یضْش يصًذگ تيفيٍ و

سا  ضْشّبثشای تَسؼِ سیضی  ثشًبهِسا دس فشایٌذ  ّب هحذٍدُثشایي اسبس دس ایي چبسچَة ضشٍست تغييش دس سيبست هَاجِ ثب ایي 
 وِ ػجبستٌذ اص: سبصد  هي هغشح

دس  هؤثشهختلف  یّب دستگبُ یيٍ ّوگشا يػذم ٍفبق هل·ضْشّب،  ذُيچيپ تيًسجت ثِ هبّ تَجْي ثيٍ  يطیفمذاى ًگبُ آهب
 صیستٍ هالحظبت  ،یالتػبد ،ياجتوبػ يٍ ووجَد تَجِ ثِ سشصًذگ يجبضٌبسیٍ ص یتَجِ غشف ثِ اثؼبد وبلجذ ،یضْش تیشیهذ

ًبصل ٍ ًب  تيفيثَدى آثبس ثجب هبًذُ، و تیضْشّب ٍ دس هؼشؼ خغش تخش يخیتبس     يفشٌّگّبی   ّب ٍ ثشٍت ثِ اسصش تَجْي ثي ،هحيغي 
 ٍیژُ ثِػذم تَجِ ثِ ًمص وٌطگشاى  ًبوبسآهذ،  یّب تَسؼِ هحذٍدُّبی   ثشًبهِ دس هَجَدّبی   تي، ػذم تَجِ ثِ ظشفٍسبص سبخت ويیا

 ٍ هطبسوت سبوٌبى.  ّب سيبست یهجش ػٌَاى ثِ ّب ضْشداسی
( ، 6939هحتشم دٍلت ) بتيهػَة ّ یفشسَدُ ٍ ًبوبسآهذ ضْشی ّب ثبفت یٍ تَاًوٌذسبص یًَسبص ،یثْسبص یساّجشد يهل سٌذ
 «یًبوبسآهذ»ثِ  «يفشسَدگ» ىشدیاص سٍ یًظشّبی   اًگبسُ شييدسخػَظ تغ6939سبل  یٍ هؼوب یضْشسبص يػبل یضَساّبی   هػَثِ

و روستاهاي اسالمي شهز ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهزداري  



 پ
 

  1401  مهر  23       

15  October  2022 
ربيع االول   18 

1444

ي
اس

زس
شه

ي 
ها

ه 
وس

آم
 

ه 
ار

شم
8

8
 

3
3

4
 

ٍ  يخیتبسّبی   هحذٍدُ یبيحفبظت ٍ اح ياغل یىشدّبیدسخػَظ سٍ( 6931ٍ هػَثِ ) ،یضْش يٌیثش هفَْم ثبصآفش تأويذٍ 
 يٌیثبصآفش يثشًبهِ هل تیتػَ ،یضْش يٌیّذف ثبصآفش یّب هحذٍدُ يييتؼ ی ًبهِ َُيدسخػَظ ض 693١سبل  ِياثالغ ٍ ،يفشٌّگ

. اًذ گشدیذُ يييتج شياخ یّب دس سبل بساست ييّستٌذ وِ دسّو یهتؼذد يلبًًَالضاهبت  ،(6931) یضْش يٌیثبصآفش يدس ستبد هل یضْش
 ػٌَاى ثِسا  یضْش يٌیثبصآفش ىشدیلبًَى ثشًبهِ ضطن تَسؼِ، سٍ 16، 1٠، ۵3ّبی   احىبم هبدُ ّب آىاسٌبد فَق ٍ دس فشادست ّوِ 

 یضْش ًبوبسآهذّبی   دس هَاجِْ ثب هحذٍدُ یضْش یضیس هشسَم ثشًبهِ ی، ٍ اثضاسّبّب سٍش ٌذّب،یدس فشا يطیثبصاًذ یثشا يضشٍست
ثب ّبی   ٍ هحذٍدُ یيسٍستب ٌِيطيثب پّبی   پٌِْ ،يشسسويغ ّبی سىًَتگبُ ،يبًيه ًبوبسآهذّبی   پٌِْ ،يخیتبسّبی   )ضبهل هحذٍدُ

دس استمبء  ياغل بستيس ػٌَاى ثِ الزوش فَقدس اسٌبد  یضْش يٌی. اًتخبة ثبصآفشدٌّذ يلشاس ه تبئيذ( هَسد یًبّوگَى ضْش یوبسثش
ٍ  ِیپب نيسٍضي اص هفبّ يچبسچَث يييضشٍست تج یًمبط هحشن تَسؼِ ضْش ػٌَاى ثٍِ  ًبوبسآهذّبی   هحذٍدُ دس يصًذگ تيفيو

اسبس  يی. ثش اسبصد يسٍ هغشح ه صيدس پ ّب هحذٍدُ يیٍ الذام دس ا یضیس سا ثِ هٌظَس اػوبل دس ثشًبهِ بستيس يیا یياجشا یساّىبسّب
چِ  ذيٍ دس چبسچَة تَل یيتَسظ چِ ًْبدّب ،يٌيچِ لَاً كیاص عش یضْش يٌیآفشثبص بستيوِ س سبصد يسٍ، هطخع ه صيسٌذ پ
ٍ  ّب هحلِ يٌیثبصآفش یثشا سیضی دس ثشًبهِ جیسا یٍ اثضاسّب ّب سٍش ٌذّب،یاغالح فشا یثشا یسٌذ ثستش يیهحمك خَاّذ ضذ.ا یاسٌبد

 ثَد.ّذف خَاّذ ّبی   هحذٍدُ
ثِ هٌظَس  ذاسیپب یسًٍذ سضذ ٍ تَسؼِ ضْش تیّذا یثشا ىپبسچِیجبهغ ٍ  يًگشش ٍ الذاهبت شًذُيدسثشگ یضْش يٌیثبصآفش بستيس

 بء،ياح یساّجشد يضْشّب است. ثش اسبس سٌذ هل یشیپز ستیص تيٍ لبثل یضْش يصًذگ تيفيو یّب، استمب ضْشّب ٍ هحلِ تیَّ یبياح
 بستيتحمك س یثشا ی، اّذاف والى ٍ اغَل ّبد (6939)یفشسَدُ ٍ ًبوبسآهذ ضْش یّب ثبفت یٍ تَاًوٌذسبص یٍ ًَسبص یثْسبص
ٍ الذاهبت الصم  ّب ثشًبهِوِ  سٍد ياًتظبس ه ،یشيطگي: دس حَصُ پضًَذ هي فیتؼش شیٍ دسهبى ثِ ضشح ص یشيطگيدس دٍ حَصُ پ يٌیثبصآفش

ٍ ثِ اجشا سسٌذ. دس  يیتذٍ يیًَ ىشدیجبهغ ثب اتخبر سٍ ّبی عشح بسيهم سًبوبسآهذ د یّب هحذٍدُ ذياص گستشش ٍ ثبصتَل یشيجلَگ یثشا
 ٍ ضْشّب دسٍى ذاسیتَسؼِ پب یّب  تيثِ ظشف تَجِ ثب ييسشصه ٍ تَسؼِ يطیآهب ىشدیسٍ ثب تيٍ فؼبل تيهتَاصى جوؼ غیثش تَص بسيهم يیا

 ّب عشح يی. اضَد يه تأويذ ضَد يه هحيغي صیستٍ آثبس ًبگَاس  يؼيهٌبثغ عج تیضْشّب وِ هَجت تخش سٍیِ ثياص گستشش  پشّيض
ٍ  یثْسبص بء،ياح یّب ثشًبهِ شُيرخ ياساض هثبثِ ثًِبوبسآهذ، ًبّوگَى ٍ هتخلخل ٍالغ دس هحذٍدُ ضْشّب سا  ياص اساض یشيگ ثْشُ

ٍ  یتَسؼِ وبلجذ ييث ًَذيپ جبدیا ،يفمشصدائ یّب  ثشًبهِ. دٌّذ يهَسد تَجِ لشاس ه یتَسؼِ ضْش ّبی عشحدس چبسچَة  یضْش یًَسبص
 يیًَ ىشدیجبهغ ثب سٍ ّبی عشح چبسچَة دس دسآهذ ون یخبًَاسّب ياستغبػت هبل دس يصًذگ یفضب تأهييضْشّب، ٍ  ياجتوبػ     یالتػبد

 یياجشا بستيًبوبسآهذ ضْشّب است. دس حَصُ دسهبى، س یّب  اص گستشش هحذٍدُ یشيگ صيٍ پ ًگشی پيصاسوبى هْن دس  گشیاص د
تَسؼِ  گزاسی سيبستّذف ٍ دس چبسچَة ًظبم ّوبٌّگ دس  یّب ثبفت بسيدس هم يّب ٍ الذاهبت دسهبً ثشًبهِ يیًبظش ثش تذٍ يٌیثبصآفش

 .ضًَذ هيهحلِ اجشا  بسيدس هم يٌیثشًبهِ ثبصآفش يیضْشّب است وِ دس لبلت تذٍ
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