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ؿوبسُ14113 :

مقدمه
دس ػبل  4931وِ ٍصاست هؼىي ٍ ؿْشػبصی ثب هلَثِ دٍلت الذام ثِ ساُاًذاصی ؿشوت ػوشاى ٍ ثْؼبصی ؿْشی ثهِ ػٌهَاى ثهبصٍی
فٌی ٍ اجشاییاؽ دس حَصُ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی وشد ،وؼی ثش ایي تلَس ًجَد وِ اثؼهبد ثْؼهبصی ٍ ًَػهبصی ثبفهتّهبی
فشػَدُ ؿْشی چٌیي گؼتشدُ ٍ ػویك ثبؿذ وِ وـَس ًبگضیش اص تذٍیي لبًًَی خبف ثشای آى ثبؿذ ٍ دس ثشًبهِّبی پهٌ ػهبل تَػهؼِ
التلبدی ٍ اجتوبػی ٍ فشٌّگی وـَس ثب هالحظبت صیؼتهحیٌی ٍ پذافٌذ غیشػبهل جبیگبُ ٍیظُای پیذا وٌذ .هفبد لبًَى ػهبهبًذّی ٍ
حوبیت اص تَلیذ ٍ ػشهِ هؼىي ،لبًَى حوبیت اص احیب ٍ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ٍ ًبوبسآهذ ؿْشی ٍ لبًَى ثشًبهِ پهٌ -
ػبلِ پٌجن تَػؼِ جوَْسی اػالهی ایشاى ،ثِ ٍیظُ هبدُ ( )434آى اػت وِ هؤیذ ایي ادػبػت.
پیـجشد هٌبػت ایي ثشًبهِ گؼتشدُ هؼتلضم اػوبل هذیشیت هٌبػت ٍ ثْیٌِ اػت .اهب ثِ ساػتی آیب هذیشیت ثشًبهِ ثْؼهبصی ٍ ًَػهبصی
ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی دس ایشاى ػبختبس هٌبػجی داسد؟ ًیض آیب ّوبٌّگی ٍ یىپهبسچگی زصم دس آى هـهبّذُ ههیؿهَد؟ آیهب اص ّوهِ
اهىبًبت ٍ ػَاهل هشتجي ،ثِ ًحَ ؿبیؼتِ ای اػتفبدُ ؿذُ اػت؛ ٍ آیب اجشای ایي ثشًبهِ ثِ خَثی ساّجشی هیؿَد؟ ػشاًجبم ایٌىهِ ،آیهب
ٍحذت سٍیِ دس ّوِ فشایٌذّب ٍ اجضا هـبّذُ هیؿَد؟
پبػخ ثِ ایي پشػؾّب ًیبصهٌذ تحلیل ٍ ثشسػی ػویك ٍهؼیت هذیشیت ثشًبهِ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿهْشی دس ایهشاى

 -1عضو هیئت مذیره شرکت مبدر تخصصی عمران و بهسبزی شهری aeenim@gmail.com

ًـشیِ ایٌتشًتی نوسازی

پشداختِ ؿَد.
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اػت .ثشای ایجبد دسن هـتشن دس تحلیل ٍهؼیت هزوَس ،هشٍسی اػت ًخؼت ثهِ تؼشیهب ثشخهی اص ٍاطُّهب ٍ اكهٌالحبت ههشتجي
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 -1تعاریف
راهبری :فشایٌذی اػت وِ دس آى ّوِ ػَاهل هشتجي ثشای سػیذى ّذف ًْبیی ثِ ٍػیل ساّجش ّذایت ههیؿهًَذ ٍ ّوهبٌّگی زصم
ثیي توبهی گشٍُّبی ریًفغ ٍ ریًفَر ثِ ٍجَد هیآیذ .لزا لبًَىگزاسی ،ػیبػتگزاسیّ ،ذفگزاسی ،ثشًبهِسیضیً ،ظهبست ٍ ّهذایت
جضء فشایٌذ ساّجشی اػت.
راهبرًْ :ب دی فشاثخـی اػت وِ ثِ ػٌَاى هحَسّ ،وِ اهىبًبت ٍ ػَاهل هشتجي سا ثؼی هیوٌذ ٍ ّوبٌّگی زصم سا ثیي آًْهب ثهشای
سػیذى ثِ ّذف ًْبیی ثِ ٍجَد هیآٍسد.
مدیریت یکپارچهّ :وبى هذیشیت ّوبٌّگ حبكل اص فشایٌذ ساّجشی اػت وِ دس آى ّش جضء ثِ ػٌَاى ثْتشیي هتَلیً ،مؾ خَد سا
ثِ خَثی دس صهبى همشس ایفب هیوٌذ ٍ دچبس ّنپَؿبًی ٍ تؼبسم ٍ تذاخل ثب دیگش اجضا ًویؿَد؛ ٍ اكٌحىبن ثیيثخـهی ثهِ حهذالل
هیسػذ ٍ توبم ػیبػتگزاسیّب ٍ ثشًبهِسیضیّب  ٍ-اجشای آًْب -ثِ كَست ّوبٌّگ كَست هیپزیشد.
امکانات و منابع :دس ثشًبهِ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی اص هٌبثغ ٍ اهىبًبت هلىی ٍ غیشهلىی -ؿبهل ًشح ،هٌهبثغ
هبلی ،هجَصّب ٍ ًیشٍی اًؼبًی -دس ػٌَح هختلب اػتفبدُ هیؿَد.
عوامل مرتبط :دس ثشًبهِ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی چْبس ػٌلش اكلی ًمؾ داسًذ .اكلیتشیي ػٌلش ،هشدم اػهت
ٍ خَد هـتولثش هبلىبى ٍ ػبوٌبى ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی ،ػبصًذگبى ،ػشهبیِگهزاساى ٍ ًشاحهبى ؿهْشی .ػیؼهتن ثهبًىی ٍ ههبلی
اػتجبسی وـَس ثِ ػٌَاى ؿشیه هؼتمین تأهیيوٌٌذُ ثخـی اص هٌبثغ هبلی هَسد ًیبص ،دٍهیي ػٌلش ثِ ؿوبس هیآیذ وِ هیتَاًذ حوبیت
دٍلت سا ًیض ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ .ؿْشداسی ٍ توبهی ػبصهبىّبی ٍاثؼتِ هشتجي؛ ٍ دٍلت ثب ّوِ ٍصاستخبًِّب ٍ ػبصهبىّهب ٍ دػهتگبُ-
ّبی اجشایی هشتجي ،دیگش ػٌبكش ایي ثشًبهِاًذ.
رویه :دس لغت ثِ هؼٌی ؿیَُ یب سٍؽ ٍ ًشص ػول اػت ٍ ،دس ًَؿتبسّبی تخللی هذیشیت ،سٍیِ هـهخقوٌٌهذُ ؿهیَُ ػولیهبت ٍ
ًحَُ اًجبم وبس اػت .سٍؽّب هؼبدل سٍیِّب دس ًظش گشفتِ هیؿًَذ.
وحدت رویه :دس ثشًبهِ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشیٍ ،حذت سٍیِ ثِ ایي هفَْم اػت وِ سٍؽ اًجبم وبس ٍ ػولیبت
ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثِ ٍػیلِ دٍلت ٍ ؿْشداسی ٍ ػیؼتن ثبًىی ٍ هبلی اػتجبسی وـَس ،اًؼجبم ٍ ٍحذت زصم سا داؿتِ ثبؿذ ،ثِ ًحَی
وِ هَجت ػشدسگوی ٍ اثْبم هشدم ًـَد.
 -2تحلیل و بررسی وضعیت مدیریت برنامه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در ایران
ثب تَجِ ثِ تؼبسیب اسائِ ؿذُ ،وَؿؾ هیگشدد وِ ثِ پشػؾّبی هٌشح ؿذُ دس اًتْبی ثخؾ همذهِ پبػخ دادُ ؿَد.
الف -ساختار راهبری مدیریت برنامه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در ایران
ثب تؼبسیفی وِ اص ساّجشی اسائِ ؿذ ،هیتَاى آى سا اص ؿئَى ٍ ٍظبیب ثخؾ حبوویت -اػن اص لَای ػِ گبًِ ٍ دٍلهت ثهِ ػٌهَاى ًوهبد
اجشایی حبوویت -ثشؿوشد .ثذیْی اػت وِ ساّجشی ایي هَهَع تخللی ٍ چٌذٍجْی ٍ ًؼجتبً پیچیذُ سا ثبیذ هشوضی كبلح ٍ آگهبُ ٍ
هتوشوض ثِ دػت گیشد .اهب ٍالؼیت ایي ساّجشی دس صهبى حبهش چگًَِ اػت؟

وـَس ثب تَجِ ثِ ایٌىِ پشٍطُّبی اًتـبس اٍساق هـبسوت ؿْشداسیّب سا ثِ كَست ولی ٍ یب ثهِ كهَست خهبف دس حهَصُ ثبفهتّهبی
فشػَدُ ثشسػی ٍ آًْب سا ثِ ثبًه هشوضی هؼشفی هیوٌذ ٍ ،یب اص ًشیك ػبصهبى ؿْشداسیّب ٍ دّیبسیّبی ول وـَس اػتجبسی سا ثشای
تْیِ ًشحّبی ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی ثِ ؿْشداسیّب اختلبف هیدّهذ ،خهَد سا هتهَلی ثْؼهبصی ٍ ًَػهبصی

ًـشیِ ایٌتشًتی نوسازی

لبًَى ،هتَلی ساّجشی ٍ ػبهبًذّی اهش احیب ٍ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ٍ ًبوبسآهذ ؿهْشی اػهت .اص ػهَی دیگهشٍ ،صاست
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دس صهبى وًٌَیٍ ،صاست هؼىي ٍ ؿْشػبصی اص یه ػَ ،اص ًشیك ؿشوت هبدس تخللی ػوشاى ٍ ثْؼبصی ؿهْشی ایهشاى ،ثهِ اػهتٌبد
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ثبفتّبی ؿْشی وـَس هیداًذ .هوي ایٌىِ لبًَى گزاس تىبلیفی سا ًیض ثشای ػبصهبى هذیشیت ثحشاى وـَس دس ایي حَصُ هـخق وشدُ
اػت .افضٍى ثش ایٌْب ،اختالفبت لذیوی ٍ سیـِ داس ثب ػبصهبى هیشاث فشٌّگی ٍ گشدؿگشی وـَس ّن دس ایهي حهَصُ ثهب تَجهِ تهذاخل
ثبفت ّبی تبسیخی ٍ فشػَدُ وـَس ٍجَد داسد ٍ فبسؽ اص هٌٌمی یب غیشهٌٌمی ثَدى حشاین ثٌبّب ٍ فوبّبی هیشاحی ،تىبلیب ثؼهیبسی اص
وؼبًی وِ دس ایي هحذٍدُّب ٍ ثِ ٍیظُ دس حبؿیِ ثٌبّبی تبسیخی ٍ هیشاحی ػىًَت داسًذ ،سٍؿي ًیؼت .ػبصهبى پذافٌذ غیشػبهل ًیض ثب
تَجِ ثِ ؿشایي هوبػبوٌٌذُ خٌش ًبؿی اص ٍیظگیّبی ًفَرًبپزیشیً ،جَدِ فوبی ثبص ،سیضداًگی ٍ تشاون جوؼیتهی ثهبز ٍ فشػهَدگی ٍ
ًبپبیذاسی ثٌبّبی هَجَد دس ثبفتّبی فشػَدُ ٍ هشٍست ػولیبت پذافٌذی دس ایي صهیٌٍِ ،ظبیفی سا ثش ػْذُ داسد .اخیهشاً ّهن دس ههبدُ
 434لبًَى ثشًبهِ پٌجن تَػؼِ ،ؿَسای ػبلی هؼوبسی ٍ ؿْشػبصی وـَس ،جبیگبُ ثشجؼتِای دس تؼیهیي هحهذٍدُّهبی ٍیهظُ ًیبصهٌهذ
ثْؼبصی ٍ ًَػبصی یبفتِ اػت.
ثِ ایي تشتیت ثِ ًظش هیسػذ وِ ساّجشی هذیشیت ثشًبهِ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ،جض اص ًشیك ًْبدی فشاثخـهی ثهب داسا
ثَدى هوبًتّبی اجشایی زصم ثشای تحمك تلویوبتؾ ،اهىبىپزیش ًخَاّذ ثَد .
ب :وضعیت مدیریت یکپارچه برنامه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در ایران
ّوبىگًَِ وِ هالحظِ هیؿَد ،یىی اص اكلیتشیي هَاًغ فشاسٍی هذیشیت ثشًبهِ ثْؼهبصی ٍ ًَػهبصی ثبفهتّهبی فشػهَدُ ؿهْشی،
چٌذپبسگی ایي هذیشیت دس ػشكِ ػیبػتگزاسی ،تلوینػبصی ،ثشًبهِسیضیّ ،ذایت ٍ ًظبستً ٍ ،یض وبهل ًجَدى حلمِّبی هذیشیت دس
ػلؼلِهشاتت آى اص ػٌح هلی تب ػٌح هحلِ ٍ ٍاحذّبی ّوؼهبیگی اػهتًَ .ػهبصی ؿهْشی ػیؼهتوی پَیبػهت وهِ ػولىشدّهبی
ػبختبسّبی آىّ ،وَاسُ ثب یىذیگش تؼبهل داسًذ .ثشای تٌظین ایي سٍاثي ٍ پبیهذاسی ػیؼهتنّ ،وهبٌّگی ٍ یىپهبسچگی دس ههذیشیت آى
هشٍسی اػت .دس ٍالغ ًویتَاى ثخؾ ّبی هختلب ایي ثشًبهِ سا ثِ هذیشیت هٌفه ٍ ثذٍى استجبى ثب ّن ػپشد ٍ ،اًتظبس ثْجَد ٍهؼیت
سا داؿت .دس صهبى حبهش هذیشیت ایي ثشًبهِ ثیي چٌذیي دػتگبُ دٍلتی ٍ ؿْشداسیّب تمؼین ؿذُ اػت.
ثش خالف چٌذپبسگی ٍ تضاحن هذیشیت دس ػٌح هلی ،گبُ دس ػٌَح ػولیبتی اػتبًی ٍ ؿْشی ًَػی خأل هذیشیتی ثِ چـن هیخَسد ،ثِ
گًَِای وِ دػتگبُّبی اجشایی خَد سا هؼئَل ًویداًٌذ؛ ٍ ؿْشداسیّب حذاللِ خذهبت خَد سا دس هحذٍدُ ثبفهتّهبی فشػهَدُ اسائهِ
هیوٌٌذ .دػتگبُّبی خذهبتسػبى ؿْشی خَد سا هَظب ثِ ثْجَد ٍ اكالح ؿجىِّبی آة ٍ ثشق ٍ فوالة ٍ هبًٌذ ایٌْهب ًوهیداًٌهذ.
ون ًیؼت هَاسدی وِ هؼبثش ٍ وَچِّب دسپی ػمتًـیٌیّبی ًبؿی اص ػبختٍػبص هشدهی ،ثِ دلیل جبثِجب ًـذى تیشّهبی چهشاؽ ثهشق
ّوچٌبى ًفَر ًبپزیشًذ ٍ گزس اص آًْب دؿَاس اػت.
ػوذُ ػولیبت ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی دس ػٌح هحلِّب ٍ ثلَنّبی ؿْشی فشػَدُ كَست هیگیشدّ .ش ثلهَن
ؿْشی ،پالنّبیی ثِ ّن پیَػتِ سا دس ثش هیگیشد وِ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی وبهلؿبى هؼتلضم تَافك ٍ ّوشاّی توبهی هبلىبى ،ػبوٌبى
ٍ كبحجبى حمَق هختلب ،اص اػن وؼت ٍ پیـِ ،حك سیـِ ،ػشلفلی ٍ ًظبیش آًْبػت .هَاسد ثؼیبسی پیؾ هیآیذ وهِ هخبلفهت هبلهه
حك ػشلفلی ٍ یب هبله یه داًگ اص پالوی حجتی ،هیتَاًذ هَجت تَلب یب وٌُذیِ ثشًبهِ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی یه ثلَن ؿهْشی ؿهَد.
ثذیي تشتیت یىی اص هْنتشیي حلمِّبی هذیشیت ثشًبهِ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػهَدُ ؿهْشی ،ههذیشیت دس ػهٌح هحلهِ ٍ
ثلَنّبی ؿْشی اػت .یىی اص ساُ ّبی ایجبد هذیشیت یىپبسچِ ،ثِ سػویت ؿٌبختي همیبع هحلِ ٍ ثلَن ؿهْشی ثهِ ػٌهَاى للوهشٍ

سًٍذ ًَػبصی ثبفت ف شػَدُ تَفیك زصم سا ًیض داؿتِ ثبؿذ .اص ػٌح هحلِ وِ ثگزسین ،ؿْشداسی دس ٍالغ اص ػٌَح ثبزتش هذیشیت ثشًبهِ
ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفت فشػَدُ ؿْشی هحؼَة هیؿَد .ثِ اػتٌبد لبًَى ػوشاى ٍ ًَػبصی ؿْشیًَ ،ػبصی هحلِّهب جهضء ٍظهبیب

ًـشیِ ایٌتشًتی نوسازی

ثخؾ غیشدٍلتی كَست گیشد تب افضٍى ثش داسا ثَدى حجبت هٌبػت ،دس تَػؼِ هـبسوت هشدم ٍ حفظ حذاوخشی ػبوٌبى اكلی هحلِّب دس

ػبل ػَم -ؿوبسُ  -41ؿْشیَسهبُ هبُ 4931

هؼٌیداس ؿْشی دس حَصُّبی هذیشیتی ،تلوینگیشی ،ثشًبهِسیضیً ،شاحی ٍ خذهبتدّی اػت .ایي هذیشیت ثبیهذ ثهِ دػهت ههشدم ٍ

ایذُ ٍ ًظش :چبلؾّب ٍ ساّجشدّبی هذیشیت ثشًبهِ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی دس ایشاى

4

ؿْشداسی ّبػت .دس هبدُ  439لبًَى ثشًبهِ پٌجن تَػؼِ ًیض ثش دػتیبثی ثِ ػبختبس هٌبػت ٍ هذیشیت ّوبٌّگ ٍ یىپبسچِ ؿهْشی دس
هحذٍدُ ٍ حشین ؿْشّب ثب سٍیىشد تحمك تَػؼِ پبیذاس ؿْشّب ٍ استمبی جبیگبُ ؿْشداسیّب تأویذ ؿذُ اػهت .ثهِ ػجهبست دیگهش ،ثبیهذ
جبیگبُ ؿْشداسی دس هذیشیت ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفهتّهبی فشػهَدُ ؿهْشی ثهِ سػهویت ؿهٌبختِ ؿهَد ٍ ظشفیهتػهبصی زصم دس
ؿْشداسیّب اًجبم پزیشد ٍ دس تأهیي اثضاسّبی زصم ثِ ؿْشداسیّب ووه ؿَد .اهب دس ػٌح ّش اػتبى ثیي  01تب  91ؿهْشداسی ٍجهَد
داسد وِ زصم اػت یىی اص ًْبدّبّ ،وبٌّگی زصم سا ثیي ؿْشداسیّب ٍ دػتگبُّبی اجشایی خذهبتسػهبى اػهتبًی فهشاّن ػهبصد ٍ ثهب
ًظبست ثش ػولىشد آًْب ثبػج تؼشیغ دس سًٍذ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی اػتبى ؿَد.
ج :بررسی وضعیت وحدت رویه برنامه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در ایران
ٍحذت سٍیِ ،ثِ تجغ سٍیىشد ّوبٌّگ ٍ یىپبسچِ ؿىل هیگیشد .حَصُّبی هَسد ًظش دس ٍحذت سٍیِ ،الذاهبت (ػولیهبت) ،ثشًبههِّهب ٍ
ػیبػتگزاسیّب سا دس ثش هی گیشد .ثِ ػجبست دیگش ،ػَاهل هشتجي دس ػٌح هلی ٍ هحلی دس ػیبػتّهب ٍ ثشًبههِّهب ٍ ػولیهبت ،داسای
ٍحذت سٍیِ ٍ ػولىشد ثبؿٌذ .دس حَصُ ػولیبت ،اتفبق ًظش چٌذاًی دس تؼشیب ؿبخقّبی تؼشیب ثبفت فشػَدُ ٍ تؼیهیي هحهذٍدُ آى،
ؿشح خذهبت ًشحّبی ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿهْشی ،سٍؽ هذاخلهِ ،سٍیهِّهبی جلهت هـهبسوت ٍ ثؼهی ههشدم ٍ
تَاًوٌذػبصی آًبى ،سٍیِّبی تجویغ ٍ توله ٍ سٍیِ ًظبست ثش ػبختٍػبصّب ٍ ًَػبصی هشدهیٍ ،جَد ًهذاسد .ثهِ ػهالٍُ ،اص تجشثیهبت
گزؿتِ دٍلت ًیض اػتفبدُ ًویؿَد ٍ ؿْشداسیّب دس حبل تىشاس اؿتجبّبت سٍؽّبی گزؿتِ ّؼتٌذ .دس حَصُ لَاًیي ٍ همشسات ًیض ّهش
دػتگبُ ثشای خَد لبًَى ٍ همشساتی دػت ٍ پب وشدُ اػت ،وِ توؼه ٍ اػتٌبد ثِ آًْب هَجت تمبثل دػتگبُّب هیؿَد -وِ ثِ ثشخی اص
آًْب اؿبسُ ؿذ.
 -3راهبردهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت مدیریت برنامه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شههری
در ایران
ّوبىگًَِ وِ دس تحلیل ثخؾ ّبی پیـیي تأویذ ؿذ ،ثشای ثْجَد ٍهؼیت هذیشیت ثشًبههِ ثْؼهبصی ٍ ًَػهبصی ثبفهتّهبی فشػهَدُ
ؿْشی دس ایشاى ،زصم اػت وِ ساّجشدّبیی ثِ هٌظَس تؼییي ساّجش ٍ تحمك ساّجهشی ٍ حشوهت ههؤحش ٍ هحؼهَع ثهِ ػهوت تحمهك
هذیشیت یىپبسچِ ٍ دػتیبثی ثِ ٍحذت سٍیِ ثیي ػَاهل هشتجي ٍ اػتفبدُ ثْیٌِ اص اهىبًبت هَجَد ،ثِ ؿشحی وِ دسپهی ههیآیهذ ،اسائهِ
هیؿَد.
 -4تـىیل ؿَسای ػبلی ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی وـَس ثب سیبػت سئیغ جوَْس ٍ ثب ػوَیت ٍصیشاى ٍ هؼبًٍبى
ریسثي .
 -0تـىیل ؿَسای ّوبٌّگی ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی اػتبى ،ثب سیبػت اػتبًذاس ٍ ػوَیت هذیشاى ٍ ؿْشداساى
ریسثي دس ػٌح ّش اػتبى.
 -9تـىیل ػتبد ّوبٌّگی اهَس اجشایی ثْؼبصی ٍ ًَػبصی دس ػٌح ّش ؿْش ،ثب سیبػهت فشهبًهذاس ؿْشػهتبى ٍ دثیهشی ؿهْشداس ٍ
ػوَیت هذیشاى ریسثي.
 -1تؼییي هذیش ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ّش هحلِ یب هحذٍدُ ثب تـخیق ؿْشداسی ٍ ،تفهَین اختیهبسات زصم دس هحهذٍدُ یهب هحلهِ اص

 -1تأییذ ّشگًَِ دػتَسالؼول ٍ سٍیِ اجشایی ،ؿشح خذهبت ًشحّبی ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ٍ كهالحیت هجشیهبى غیشدٍلتهی اص ػهَی
دثیشخبًِ ؿَسای ػبلی ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی.

ًـشیِ ایٌتشًتی نوسازی

 -5تؼییي ٍظبیب ٍ ًمؾ ٍ ػْن ّش یه اص دػتگبُّب ٍ ػَاهل هشتجي ثب ثشًبهِ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفتّبی فشػَدُ ؿْشی.
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ػَی دػتگبُّبی ریسثي.

