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پیشگفتاس
ًؾام هسیطیت هكاضﻛتی یﻜی اظ ًؾامّای هسیطیتی پَیا اؾت ﻛِ ًﻘف هْوی
زض تَؾقِ هٌاتـ اًؿاًی ؾاظهاى ایﻔا هیﻛٌسً .ؾام پیكٌْاز ﻛاضﻛٌاى تِ فٌَاى
یﻚ اتعاض اﺟطایی هسیطیت هكاضﻛتیً ،ؾام ّوﻜاضی ﻓﻜطی ٍ فولی ﻛلیِ افضای
یﻚ ؾاظهاى تا ؾغَح هرتلﻒ هسیطیتی آى هی تاقس .زض ایي ًؾام ﻛلیِ اﻓطاز
ؾاظهاى ،زضتاضُ ضٍـّای حل هؿائل ٍ اضتﻘاء تْطٍُضی ،ﻓقاالًِ اًسیكییسُ ٍ حالیل آى ضا زض ﻗا یة عیطحّیا ٍ
پیكٌْازّا تِ ؾاظهاى اضائِ هیﻛٌٌس ٍ تسیي عطیﻖ ،یﻚ ًؾام ّوﻔﻜطی ٍ ّناًسیكی تطای ضؾیسى تِ اّساﻑ ؾاظهاى
تِ ٍﺟَز هیآیس.
ایي ًؾام ﻛِ هثتٌی تط الل اًؿاى هساضی اؾت ،تطای اﻓﻜاض ٍ ذالﻗیتّای ﻛلییِ افضیای ؾیاظهاى اضظـ ﻗائیل
اؾت ٍ تِ فٌَاى یﻚ ًؾام هغلَب ٍ ﻛاضآهس هسیطیتی ّن اظ حاػ ًؾطی ٍ ّن اظ حاػ فولی آظهَىّای هَﻓﻖ ذَز
ضا گصضاًیسُ اؾت.
ّسﻑ اظ عطاحی ًؾام پیكٌْازّا زض ؾاظهاى ّویاضی قْطزاضی ّای ذطاؾاى ضضَی ،ظهیٌِ ؾاظی تطای تحﻘیﻖ
هكاضﻛت ﻛاضﻛٌاى زض ﻛاض ،اضتﻘای تْطُ ٍضی ؾاظهاى ،اضتﻘاء ﻛیﻔیت اضائِ ذیسها ،،تْیٌیِ ؾیاظی ٍ تیاهیي ضضیایت
ﻛاضﻛٌاى ٍ هطاﺟقِ ﻛٌٌسگاى هی تاقس.
اهیس اؾت اؾتﻘطاض ًؾام پیكٌْازا ،زض ؾاظهاى ّوییاضی هكیاضﻛت ﻛاضﻛٌیاى ضا زض تيیوینگیطیْیای ؾیاظهاى
تیكتط ًوَزُ ٍ ذالﻗیت ٍ ًَآٍضی ،اًگیعُ ٍ ضٍحیِ ضضایتهٌسی ﻛاضﻛٌاى ضا تْثَز تركس ٍ تْثَز ٍ تا ٌسگی ﻓطزی ٍ
ؾاظهاًی ضا تﻘَیت ًوایسّ .وچٌیي اﺟطای ًؾام پیكٌْازا ،زض ؾاظهاى ّویاضی اظ یﻚ ؾیَ هَﺟیة لیطﻓِﺟیَیی ٍ
ﻛاّف ّعیٌِ ّا ،اضتﻘای تْطُ ٍضی ،تْثَز ضٍقْای اًﺠام ﻛاض ،اتساؿ ضٍقْای تاظُ ٍ یا تَ یسا ،تاظُ زض ؾاظهاى گطزز

ٍ اظ ؾَی زیگط اﻓعایف زضآهس ضا تطای ؾاظهاى ّویاضی زضپی زاقتِ تاقس.

مذیش عامل
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دستوس العمل اجشایی نظام بشسسی و پزیشش پیشنهادات ساصمان همیاسی شهشداسی های خشاسان سضوی
مﻘﺪمٍ
ًؾام پیكٌْازّا اتعاضی تطای اظ تیي تطزى فاز ،ﻛاضﻛٌاى اظ ضٍقْای ﻗسیوی ٍ تﻜطاضی ٍ ﻓقال ًوَزى تَاى
تﻔﻜط ٍ ذالﻗیت آًْا ٍ تطٍظ تْثَزّای تی پایاى ٍ هؿتوط هییی تاقییسّ .وچٌیي هی تَاى ًؾام پیكیییٌْازّا ضا
تﻜٌیﻜیی تیطای زؾتیاتی تِ یاﻓتِ ّای شٌّی ٍ اًسیكِ ی ؾطهایِ ّای اًؿاًی ٍ حل هؿائل ٍ اضائِ ضاّﻜاضّای
تْیٌِ زاًؿت.
تسیْی اؾت ﻛاضﻛٌاى هْوتطیي ٍ تا اضظـتطیي ؾطهایِ ؾاظهاى تِ حؿاب هی آیٌس .صا هكاضﻛت ضٍقیی اؾیت
ﻛِ تَؾیلِ آى هی تَاى ﻛاضﻛٌاى ضا تِ اؽْاض ًؾط ٍ اضائِ پیكٌْاز تطای ّویاضی ٍ ّوﻜاضی تكَیﻖ ٍ تطﻏیة
ﻛطز تا اﻓعٍى تط ﻗسض ،ﺟؿوی اظ ًیطٍی ﻓﻜط ٍ اتتﻜاض ٍ ذالﻗیت آًْا تطای پیكطﻓت اهَض اؾتﻔازُ ﻛطز .یﻚ
ؾیؿیییی یتن هَﻓﻖ پیكٌْازّا ،ؾیؿتوی اؾت ﻛِ تتَاًس ظهیٌِ الظم تطای حضَض ٍ هكاضﻛت ﻓقال تویییی یاهی
ﻛاضﻛٌییییاى ضا ﻓییییطاّن آٍضز .آًچِ زض ًؾام پیكٌْازّا تِ فٌَاى اّساﻑ آضهاًی ٍ زض حﻘیﻘت تِ فٌَاى ﻓلؿﻔِ
تﻜاضگیطی آى هغطح اؾت ،اﻓعایف تَاى ؾاظهاى اظ عطیﻖ اضﺝ ًْازى تِ ﻓضایل ٍ تَاًائی ْای اًؿاى ٍ ّوؿییییَ
ﻛیطزى اّیساﻑ ﻛاضﻛٌییاى تییا اّساﻑ ؾاظهاى ٍ زض ًْایت تﻜاضگیطی لحیﺢ تﺠطتِ ،اًسیكِ ٍ آضاء ٍ فﻘایس آًْا
زض ّط ضزُ قﻐلی ٍ ّط ترف ؾاظهاًی اؾت تط ّویي اؾاؼ ایي ًؾام زض زضﺟِ اٍل گاهی اؾت تِ ؾییییی یَی
تَؾیقِ ؾیاظهاى ٍ زض زضﺟیِ زٍم ضاّی اؾت تِ ؾَی تَؾقِ ٍ پیكطﻓت ﻛكَض.
اَﺪاف
ّسﻑ ﻛلی اظ عطاحی ًؾام پیكٌْازا ،زض ؾاظهاى ّویاضی قْطزاضی ّای ذطاؾاى ضضَی ضا هی تَاى ایﺠاز
ﻓضای هٌاؾة تطای هكاضﻛت ﻛلیِ ﻛاضﻛٌاى زض ﺟْت تحﻘﻖ اّساﻑ ؾاظهاى ٍ ًیل تِ هسیطیت قْطی شﻛط ًوَز
ﻛِ هی تَاى زض ایي ضاؾتا تِ هیَاضز ظیط اقاضُ ًوَز :
 اضﺝ ًْازى تِ اضظقْای فا ی اًؿاًی ٍ فیٌیت تركیسى تِ هثاًی ﻓطٌّﮓ اؾالهی تﻘَیت حؽ هؿﺌَ یت پصیطی ٍ اﻓعایف اًگیعـ زض ﻛاضﻛٌاى ٍ قﻜَﻓایی اؾتقسازّای اﻓیطاز ًَآٍض ٍهثتﻜط ؾاظهاى
 اقافِ ﻓطٌّﮓ هكاضﻛت ٍ ﻛاضگطٍّی زض ؾاظهاى ّویاضی ٍ ّوچٌیي قْطزاضی ّا ٍ ّوچٌیي احیاء ضٍحیِتقاهل ٍ ّوثؿتگی زض ؾاظهاى
 تْثَز ضٍاتظ اًؿاًی هیاى هسیطیت ٍ ﻛاضﻛٌاى ٍ ایﺠاز ًكاط زض ﻛاضﻛٌاى ّن ؾَ ؾاظی اّساﻑ ﻓطزی ٍ گطٍّی تا اّساﻑ ؾاظهاى ّویاضی قْطزاضی ّای ذطاؾاى ضضَی ٍ اﻓعایف تقلﻖؾاظهاًی زض ﻛاضﻛٌاى
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 اضتﻘاء ؾغﺢ تْطُ ٍضی قْطزاضی ّا ٍ ؾاظهاى اظ عطیﻖ تْثَز ﻓطآیٌس ﻛیاض ٍ ذیسها ٍ ،اؾیتﻔازُ تْیٌیِ اظ هٌیاتـٍ لطﻓِ ﺟَیی زض ّعیٌِ ّا
 -تَؾقِ ذطز ﺟوقی ٍ اﻓعایف تقْسا ،ؾاظهاى ٍ ﻛاّف ًاضضایتی ّا ٍ قﻜایا ،قﻐلی

ﻋًامل مًﺛز در اجزای مًﻓﻘیﺖ آمیش وظام پیشىُادَا
 حوایت هسیطاى زض ّوِ ؾغَح ( فا ی ،هیاًی) ٍ افتواز هسیطیت تِ هكاضﻛت ﻛاضﻛٌاى اًتراب لحیﺢ اﻓطاز هؿﺌَل تطای اﺟطای ًؾام پیكٌْازّا زض ؾاظهاى ٍ پیگیطی زﻗیﻖ اهَض هطٍتغِ آهَظـ هؿتوط ٍ تثلیﻐا ،هَﺛط ًؾام پیكٌْازّا زض ﻛلیِ ؾغَح ؾاظهاى فسم تاذیط زض تطضؾی پیكٌْازّای ضؾیسُ ٍ اﺟطای تِ هَﻗـ پیكٌْازّای پصیطﻓتِ قسُ تقییي پازاـ هٌاؾة ﺟْت پیكٌْاز زٌّسگاى پطزاذت تِ هَﻗـ پازاـ تِ پیكٌْازّای ٍاللِ پصیطﻓتِ قسُ ّوطاُ تا تﻘسین َح تﻘیسیط ٍ زضﺝ زض قثﻜِ ّایاﺟتوافی ٍ ًكطیا ،زاذلی ؾاظهاى
 ؾَْ ت زض گطزـ ﻛاض ًؾام پیكٌْازّا تا ضاُ اًساظی قثﻜِ اضتثاعی تیییي قْطزاضی ّییا زض اؾییتاى ٍ ؾییاظهاىّویاضی ٍ پییفتیٌیی اهﻜاى زؾتطؾی ؾیؿتوی پیكٌْاز زٌّسگاى
 ﺛثت ؾیؿتوی ٍ حﻔؼ هؿتٌسا ٍ ،ﻓطم ّای پیكٌْازّای ٍاللِ ٍ اهﻜیییاى پیگییییطی پیكیییٌْاز زٌّسگاى اظعطیﻖ اضائِ ﻛس پیگیطی آذطیي ٍضقیت پصیطـ پیكٌْاز
 تﻜاضگیطی ضٍـ ّای هٌاؾة ﺟْت اضتﻘاء اًگیعـ ﻛاضﻛٌاى تطای اضائِ پیكٌْاز فسم تثقیﺾ زض پصیطـ پیكٌْاز تیي ؾغَح هرتلﻒ قﻐلی عطح هَضَفاٍ ،یػُ تطای ﺟلؿِ هكاضﻛت ّوگاًی ٍ ﻓطاذَاى ّای هؿتوط اضائِ پیكٌْازﺗعاریﻒ ي ياصٌ َای ﻛﻠیﺪی
مشارﻛﺖ  :فولی اﺟتوافی اؾت ﻛِ اﻓطاز ضا تط هی اًگیعز تا تط اؾاؼ هؿﺌَ یت ٍ تقْس ﻓطز تطای تحﻘﻖ اّساﻑ
هَضز ًؾط ؾاظهاىّ ،وﻜاضی ﻛٌٌس ٍ زض هؿﺌَ یت ّا ٍ ًتایﺞ حالل ،قطیﻚ قًَس.
مﺪیزیﺖ مشارﻛﺘیًَ :فی ؾثﻚ هسیطیت اؾت ﻛِ تا تَﺟِ تِ ؾغﺢ آهازگی ٍ قﺄى ٍ هٌع ت ﻛاضﻛٌاى،
تِ هٌؾَض ایﻔای ًﻘف حﻘیﻘی آًاى تِ فٌَاى فضَ هﻔیس ٍ هَﺛط ؾاظهاى ،ﻛاضﻛٌاى ضا زض ّوِ ﻓقا یتّا ٍ
تيوینگیطیّیای هطتثظ هكاضﻛت هیزّس ٍ اظ تَاًاییْای آًاى تطای ضؾیسى تِ اّساﻑ ؾاظهاى تْطُ هی
گیطز.
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پیشىُاد :ایسًُ ،ؾط ،اتتﻜاض ٍ عطاحی (ﺟسیس یا الالحی ) یا ﻓطآیٌسی اؾت ﻛِ هٌتْی تِ عطح فولیاتی
قیسُ ٍ زض اﺛط اﺟطای آى عطح ،اﻓعایف تْطُ ٍضی حالل قَز.
ذیىﻔعان :توام اقرال حﻘیﻘی ٍ حﻘَﻗی ،زاذلی یا ذاضﺟی ،ﻛِ اظ ﻓقا یتّای ؾاظهاى ،هؿتﻘین یا ﻏیط
هؿتﻘین هٌتﻔـ ٍ تْطُهٌس هیقًَس.
مﺪیزیﺖ :ﻓطآیٌسی اؾت ﻛِ تِ ٍؾیلِ آى ﻛَقف ّای ﻓطزی ٍ گطٍّی تِ هٌؾَض ًیل تِ ّسﻑ هكتطﻙ
ّواٌّﮓ هیقَز.
وظام پیشىُاد َا  :ؾاظ ٍ ﻛاض ضؾوی تطای تِ ﻛاضگیطی ایسُّا ٍ ًؾطا ،ﻛاضﻛٌاى ٍ تطﻏیة آًْا
(شیٌﻔقیاى) تیطای تْثَز ﻓقا یتّای ؾاظهاى اؾت .تا اﺟطای ایي ؾیؿتنً ،ؾاض ٍ ،پیكٌْازّای ﻛاضﻛٌاى
(شیٌﻔقاى) ؾاظهاى زضیاﻓت هیقَز ٍ پؽ اظ تطضؾی ﻛاضقٌاؾی ،پیكٌْازّای پصیطﻓتِ قسُ ﺟْت اﺟطا
تيَیة هیقًَس ٍ تِ اضائِزٌّسگاى آًْا پازاـ ٍ ﺟَایعی اّسا هیگطزز .هٌؾَض اظ ًؾام پیكٌْازّا،
هكَض ٍ ،تثازل ًؾط تیي ﻛاضﻛٌییییاى (شیٌﻔقییییاى) ٍ هسیطاى تطای ایﺠاز زﻏسﻏِ تْثَز ٍ تحَل زض ّوِ
هﺠوَفِ اؾت.
ﻛمیﺘٍ وظام پیشىُادَا :تِ هٌؾَض ؾیاؾتگصاضی ٍ ًؾاض ،تط فولﻜطز اﺟطایی ًؾام پیكٌْازّا تا حﻜن
هسیط فاهل ؾاظهاى ّویاضی هٌيَب هیگطزًس ٍ زض ایي آییي ًاهِ تِ اذتياض ﻛویتِ ًاهیسُ هیقَز.
دبیز وظام پیشىُادَا :تِ هٌؾَض ﻛٌتطل ٍ اﺟطای زﻗیﻖ ٍ هسیطیت اﺟطائی ًؾام پیكٌْازّا تِ پیكٌْاز
ضئیؽ ﻛویتی یِ ٍ تاییس ٍ حﻜن هییسیط فاهییل هٌيَب هیگطزز .زض ایي آییي ًاهِ تِ اذتياض زتیط ًاهیسُ
هیقَز.
مﺤًر َای پیشىُاد :اظ ؾَی ًؾام پیكٌْازّا ،تا تَﺟِ تِ ًیاظّای ﻓَضی ٍ هكﻜال ،فوسُ ؾاظهاى،
هحَض ّای زاضای اٍ َیت تقییي ٍ اتالك هیگطزز.
دبیزخاوٍ وظام پیشىُادَا :هسیطیت ٍ ؾاهاًسّی ٍ ایﺠاز اضتثاط تیي اﺟعاء ًؾام پیكٌْازّا ٍ تَؾقِ ٍ
آهَظـ ضا تِ فْیسُ زاضز .زض ایي آییي ًاهِ تِ اذتياض زتیطذاًِ ًاهیسُ هیقَز.
پاداش :تِ هٌؾَض تكَیﻖ ٍ تطﻏیة اﻓطاز ﺟْیت هكاضﻛت هﺜثت زض ًؾام پیكیٌْازّا ،تیِ اﻓیطاز پیكیٌْاز
زٌّسُ پطزاذت هی گطزز.
9

پاداش يیضٌ :تِ پیكٌْازّای تطتط ﻛِ عی قطایغی اًتراب ٍ هيَب هی قًَس تقلﻖ هیگیطز.
حﻖ ا ﺠلؿِ  :حؿة هيَتا ،ایي آییي ًاهِ تِ افضای ﺟلؿا ،هرتلﻒ ٍ هطتثظ هثا ﻐی پطزاذت ذَاّس
قس.
حﻖ ا عحوِ  :حؿة هيَتا ،ایي آییي ًاهِ تِ افضییاء ﻛویتییِ ٍ اؾیییاتیس ٍ فَاهیییل تیطًٍیییی ٍ ؾیییایط
ﻛؿیاًیﻜِ زض پیكثطز اّساﻑ ًؾام پیكٌْازّا ﻓقا یت هیًوایٌس هثا ﻐی پطزاذت ذَاّس قس.
پیشیىٍ ﺗاریﺨی ي ﻗًاویه مزﺗﺒظ با وظام پیشىُادَا
ًؾام پیكٌْاز ّا تطای اٍ یي تاض زض ﻛكَض غاپي زض زِّ  1970هَضز اؾتﻔازُ ﻗطاض گطﻓت ٍ ،ی زض ؾایط
ﻛكیَضّا ًیع تِ ؾطفت تَؾقِ یاﻓتً .ؾام پیكٌْازّا ،زض ایطاى ًیع اظ ؾال ّای اتتیسایی زّیِ  1370زض
تریف لیٌقت ٍ تطذی ترفّایی زیگط تِ ﻛاض گطﻓتِ قسُ اؾت.
هيَتِ ّكتاز ٍ ّكتویي ﺟلؿِ قَضای فا ی ازاضی هَضخ  1379/12/10عثﻖ تركٌاهِ اتالﻏی آى تیی یِ
قییییواضُ 13/430ط هَضخ ّ ٍ 1379/12/15وچٌیي تركٌاهِ قواضُ  19000/195940هییییَضخ
 1381/10/24ؾیییییییییاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی ﻛكَض ،تط عطاحی ٍ اؾتﻘطاض ًؾام پصیطـ ٍ تطضؾی
پیكٌْازّا زض ؾاظهاىّا تاﻛیس ًوَزُ اؾت .تَزﺟِ ًؾام پصیطـ ٍ تطضؾی پیكٌْاز ّا ،عثﻖ زؾتَض
ا قول ًؾام پصیطـ ٍ تطضؾی پیكٌْاز ّا ،هيَب قَضای فا ی ازاضی تِ قواضُ 13/430ط هَضخ
1379/12/15اظ هحل افتثاضاّ ،عیٌِای ،افتثاضا ،ذاضﺝ اظ قوَل ،لطﻓِ ﺟَییّای ًاقی اظ اﺟطای ًؾام
پصیطـ ٍ تطضؾی پیكیٌْازّییا ٍ ؾییایط هٌییاتـ تییا اؾییتﻔازُ اظ اذتیاضا ،زؾتگاُ هطتَط ،زض ﭼاضﭼَب
هﻘطضا ،تاهیي ذَاّس قس.
ّوچٌیي زض ذيَل اؾتﻘطاض ًؾام پصیطـ ٍ تطضؾی پیكٌْازّا ٍ افغای پازاـ تِ پیكٌْاز ّیای هیَﺛط،
عثیﻖ هيَتِ ّیﺄٍ ،ظیطاى تِ قواضُ »  «ُ 28426 ، / 776هَضخ  1382/01/25زض ضاتغِ تا افتثاضا،
تطًاهیِ تحیَل ازاضی تحت قواضُ  10313زؾتَض ا قول ّای هﻘتضی لازض قسُ اؾت .تثيیطُ  2هیازُ
 43ﻗیییاًَى اؾیییترسام ﻛكَضی ًیع زض ذيَل حﻖ حضَض زض ﺟلؿِ ٍ حﻖ ا عحوِ ﻛاضقٌاؾاى ٍ آییي
ًاهیِ اﺟطاییی هَضیَؿ اییي تثيطُ هی تاقس.
زض هازُ  76ﻗاًَى تطًاهِ ؾیَم تَؾیقِ ٍ آیییي ًاهیِ اﺟطاییی آى تیِ قیواضُ » « 23603 ، / 34765
هیَضخ ّ 1379/08/9یﺄٍ ،ظیطاى اقاضُ قسُ اؾت ﻛِ افتثاضا ،هاظاز تط زضآهس ضا هیتَاى زض ﺟْت تْثَز
ﻛیﻔیت اضائِ ذسها ٍ ،الالح ؾاذتاضّای ﻓٌی ،اﻗتيازی ٍ هسیطیت هﺠوَفِ تِ ﻛاض گطﻓت .عثﻖ هيَتِ
ّیﺄٍ ،ظیی یطاى زض لَض ،فسم تﻜاﻓَی افتثاض تطًاهِ تحَل ازاضی تطای اﺟطای تطًاهِ ،اؾتﻔازُ اظ افتثاضا،
تطًاهِ ذیسها ،ازاضی زؾتگاُ هطتَط هﺠاظ اؾت.
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وﺘایﺞ مًرد اوﺘظار اس اجزای وظام پیشىُادَا در ساسمان
 قﻜَﻓا ﻛطزى ٍ تْطُگطﻓتي اظ اًسیكِ ٍ تﺠطتِ ﻛاضﻛٌاى ٍ اﻓعایف زاهٌِ تقلﻖ ٍ ز ثؿتگی آًاى تِهاهَضییتّ-ای ؾاظهاى ّویاضی قْطزاضی ّای ذطاؾاى ضَی
 ﻓطاّن آٍضزى هَﺟثا ،ﻓضای آظاز ٍ عطح ٍ ًﻘس اًسیكِّا ٍ ٍؾقت زازى تِ زاهٌییییِ آگاّیییی ّیییا ٍتَاًائیْیا ٍ تطزتاضی ﺟاهقِ ﻛاضﻛٌاى اظ ضاُ قٌیسى ،اضظقیاتی ﻛطزى ٍ پصیطﻓتي پیكٌْازّای ؾَزهٌس
ٍ اضظًسُ
 اؾتﻘطاض ﻓضای قَﻕ اًگیع پصیطـ هؿﺌَ یت تیكتط تطای تْتط ﻛاض ﻛطزى تط ﻗطاضی ضٍاتظ ٍ تقاهال ،اًؿاًی هیاى ﺟاهقِ ﻛاضﻛٌاى زض ﺟْت هیییَﺛط ؾیییاذتي آﺛیییاض هغلیییَبذیسها ،قْطزاضی ّا تطای قْطًٍساى
 اﻓعایف ﻛاضآیی ؾاظهاى اظ ضاُ تِ ﻛاض گطﻓتي هَ س ٍ هَﺛط هٌاتـ اًؿاًی قیییْطزاضی ّییا ٍ زض ًتیﺠیییِتْیطُ ٍضی تیكتط ٍ اضظـ آﻓطیٌی زض ؾاظهاى
 ایﺠاز هحیظ ضقس ًاقی اظ ذالﻗیت ًَ ،آٍضی ٍ اتتﻜاض زض هیاى ﻛاضﻛٌاى ؾاظهاى ایﺠاز اًگیعُّای هازی ٍ هقٌَی تطای تِ ﻛاضگطﻓتي ﻗسض ،تیّوتای اًسیكیسى ،ذالﻗیتًَ ،آٍضی ٍاتتﻜاض
 تﻘَیت ﺟایگاُ هسیطیت هؿﺌَالًِ زض ًؾام تْطُ ٍضی ؾاظهاى ٍ ﻛاّف ًاضضایتیّا ٍ تَﻗقا ،قﻐلی تْثَز ﻛوی ٍ ﻛیﻔی ﻓقا یت ّا ٍ ذسها ٍ ،اﻓعایف فولﻜطزّا ٍ زض ًْایت ضضایتوٌسی قْطًٍساى اﻓعایف زضآهسّا ٍ ﻛاّف ّعیٌِّا ٍ تْثَز ضٍقْا زض ؾییاظهاى ّویییاضی قییْطزاضی ّییای ذطاؾییاىضضَی

ﻛمیﺘٍ وظام پیشىُادَا
ایي ﻛویتِ تا هؿﺌَ یت ؾیاؾتگصاضی زض ﺟْت زؾتطؾی تِ اّساﻑ ًؾام پیكٌْازّا فْیسُ زاض ٍؽیایﻒ
ظییط هیی تاقس:
 تسٍیي ٍ تاظًگطی هؿتوط آییي ًاهِ ًؾام پیكٌْازّا هتٌاؾة تا ٍیػگیّای ؾاظهاى ّویاضیقْطزاضی ّای ذطاؾاى ضضَی
 تطضؾی هساٍم ٍ هؿتوط ضًٍس اﺟطا ،هؿائل ٍ هكﻜالً ،ؾام پیكٌْازّا زض ؾاظهاى ٍ اضائِضاّﻜاضّای هٌاؾة تیِ هٌؾَض ضﻓـ آًْا
 ًؾاض ،تطفولﻜطز زتیطذاًِ ٍ ﻛاضگطٍُ ّای ترييی زض ؾاظهاى تسٍیي تَزﺟِ ؾاالًِ ًؾام پیكٌْازّا زض ؾاظهاى ضؾیسگی ًْایی تِ پیكٌْازّای تطضؾی قسُ ٍ تيَیة قسُ زض ؾاظهاى تيَیة ٍ اتالك پازاـ ّای هطتَعِ11

 اًتراب ٍ اتالك هحَضّای پیكٌْازی ﺟسیس تِ هٌؾَض تقییي اٍ َیت ﺟْت زؾتیاتی تیِ اّیساﻑهیَضز اًتؾاض ؾا
 ایﺠاز اضتثاط تیي تطًاهِّای ﻛالى ؾاظهاى ّویاضی ٍ قْطزاضی ّا ٍ ًؾام پیكٌْازّادبیز خاوٍ وظام پیشىُادَا
زتیطذاًِ ًؾام پیكٌْازّا تحت ًؾاض ،ضئیؽ ﻛویتِ ًؾام پیكٌْازّا هی تاقس ٍ ٍؽایﻒ ظیط ضا تطفْسُ زاضز:
 زضیاﻓت ٍ ﺛثت پیكٌْازّای اضائِ قسُ ٍ اضائِ ضؾیس تِ پیكٌْاز زٌّسُ تﻔﻜیﻚ پیكٌْازّا ٍ اضﺟاؿ آًْا تِ ﻛاضگطٍّْای ترييی زض ؾاظهاى ﺟوـ تٌسی ٍ اضائِ ًؾطا ،ﻛاضگطٍّای ترييی تِ ﻛویتِ ًؾام پیكٌْازّا هؿﺌَ یت اﺟطا ٍ پیگیطی هيَتا ،ﻛویتِ هؿتٌس ؾاظی ٍ گعاضـ زّی ًؾام پیكٌْازّا تِ لَض ،هاّاًِ قٌاؾایی هكﻜال ،اﺟطای آییي ًاهِ ًؾام پیكٌْازّا ٍ اﻗسام تطای ضﻓـ آًْا تطًاهِ ضیعی ﺟْت ﻓطٌّگؿاظی ًؾام پیكٌْازّا اًﺠام اهَض هطتَط تِ هﻜاتثا ،تا پیكٌْاز زٌّسگاى اضؾال پیكٌْازّای پصیطﻓتِ قسُ تِ ٍاحسّای هطتَعِ تا اتالك هقاًٍت ها ی ٍ ازاضی پیگیطی اﺟطای پیكٌْازّای پصیطﻓتِ قسُ زض ٍاحس هطتَعِایي ﺟایعُ ّط ؾال تا پیكٌْاز زتیطذاًِ تقییي ٍ تا تيَیة ﻛویتیِ اتیالك هییگیطزز .زتیطذاًیِ هیی
تَاًیس تیِ پیكٌْازّای هٌترة زض ّط زٍضُ ظهاًی ذال ًیع ﺟایعُ ٍیػُ اّسا ًوایس.
تثيطُ -2تْیِ گعاضـ حﻖ ا ﺠلؿِ افضای گطٍُّای تطضؾی پیكٌْازّا ٍ ؾایط ﺟلؿا ،هطتثظ
ﻛار ﮔزيَُای ﺗﺨﺼﺼی بزرسی پیشىُادَا
ﻛاضگطٍّْای ترييی ؾاظهاى ّویاضی قْطزاضی ّای ذطاؾاى ضضَی فثاضتٌس اظ :
 ﻛاض گطٍُ ترييی ها ی ٍ ازاضی ﻛاضگطٍُ ترييی تاظضگاًی ﻛاضگطٍُ ترييی ؾطهایِ گصاضی ﻛاض گطٍُ ترييی تطًاهِ ضیعی هٌاتـ اًؿاًی ﻛاض گطٍُ ترييی قْطؾاظی ٍ هقواضی ﻛاض گطٍُ ترييی ﻓٌی ٍ فوطاًی ﻛاض گطٍُ ترييی آهَظقی ،پػٍّكی ،ﻓطٌّگی ٍ اﺟتوافی ﻛاض گطٍُ ترييی گطزقگطی12

 ﻛاض گطٍُ ترييی حول ٍ ًﻘل ٍ تطاﻓیﻚ ﻛاض گطٍُ ترييی ذسها ،قْطیيﻇایﻒ ﻛارﮔزيُ ّا
 تطضؾی ٍ ﻛاضقٌاؾی پیكٌْازّای ضؾیسُ ٍ تقییي اهتیاظا ،تا تَﺟِ تِ هﻔاز آییي ًاهِ پصیطـ ٍ تطضؾی پیكٌْازّا ٍ افالم ًتیﺠِ تِ زتیطذاًِ اضؾال لَض ،ﺟلؿا ،ﻛاضگطٍّْای ترييی تِ زتیطذاًِ افالم ًتیﺠِ تطضؾی ﻛاضگطٍّْای ترييی تِ زتیطذاًِتثيطُ  -3افالم ًتیﺠِ تطضؾی پیكٌْازّا تِ زتیطذاًِ حساﻛﺜط ؽطﻑ هس ،یﻚ هاُ اظ تاضید اضائِ
پیكٌْاز تِ ﻛاضگطٍُ هﻘطض هیگطزز.

ﺗزﻛیﺐ ﻛمیﺘٍ وظام پیشىُادَا
افضای ﻛویتِ تكطح ظیط هی تاقٌس :
 هقاٍى ازاضی ٍ ها ی ( ضئیؽ ﻛویتِ ) زتیط ﻛویتِ هقاٍى عطح ٍ تطًاهِ هقاٍى یا هكاٍض ّواٌّگی ٍ تطًاهِضیعی ضئیؽ ازاضُ ضٍاتظ فوَهیتثيطُ  : 4حﻜن افضای ﻛویتِ تَؾظ هسیط فاهل ؾاظهاى ٍ یا هقاٍى ها ی ٍ ازاضی لازض هیقَز.
تثيطُ  : 5زتیطﻛویتِ تِ پیكٌْاز ضئیؽ ﻛویتِ ٍ تا تاییس هسیط فاهل ؾاظهاى اًتراب هیقَز.

آییه وامٍ داخﻠی ادارٌ جﻠﺴات ﻛمیﺘٍ وظام پیشىُادَا
-

ضیاؾت ﺟلؿا ،تا ضئیؽ ﻛویتِ تَزُ ٍ زضﻏیاب ٍی ،تیِ اًتریاب ضئییؽ ﻛویتیِ ًائیة ضئییؽ،
هؿﺌَ یت ازاضُ ﺟلؿا ،ضا تط فْسُ ذَاّس زاقت.
ﺟلؿا ،فازی هی تَاًس ّط ّﻔتِ یﻜثاض تِ زفَ ،زتیط ﻛویتِ تكﻜیل قَز .ﺟلؿا ،ﻓَﻕ ا قازُ تا
زضذَاؾت ّط یﻚ اظ افضای ﻛویتِ ٍ تا هَاﻓﻘت ضئیؽ ﻛویتِ تط گعاض هیگطزز.
زض اتتسای ّط ﺟلؿِ اتتسا پیكٌْازّایی ﻛِ ًؾطا ،ﻛاضگطٍّْای ترييی زض هیَضز آى زضیاﻓیت قسُ
تطضؾی گطزیسُ ٍ زض ترف زٍم ﺟلؿِ ،پیكٌْاز ّای ﺟسیس هغطح هیگطزز.
ًام پیكٌْاز زٌّسُ تطای ﻛاضگطٍّْای ترييی ٍ افضای ﻛویتِ (تِ ﺟع افضای زتیطذاًِ) هرﻔی ذَاّس
تَز.
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 حضَض اﻓطاز زض ﺟلؿا ،ا عاهی تَزُ ٍ زتیطذاًِ هَؽﻒ تِ ﺛثت ؾافاٍ ،ضٍز اﻓطاز تِ ﺟلؿِ ،زض هتيلَضتﺠلؿِ
شزایظ ﻋمًمی پیشىُاد
 پیكٌْاز ﺟسیس تَزُ ٍ ﺟعٍ ﻓقا یتْای زض حال اًﺠام قْطزاضی ّا ،ؾاظهاى ّویاضی ٍ قطﻛت ّایتاتقِ ًثاقس.
 پیكٌْاز تایس زاضای تَﺟیِ الظم تَزُ ٍ اظ ًؾط فولی ﻗاتل اًﺠام تاقس . پیكٌْاز ﻗاتل اؾتﻔازُ قْطزاضی ّا ،ؾاظهاى ّویاضی ٍ قطﻛت ّای تاتقِ تاقس ٍ یا تِ ًحَی تِ اضتﻔیاء ؾیغﺢﻛیﻔیی زض قْطزاضی ّا ،ؾاظهاى ّویاضی ٍ قطﻛت ّای تاتقِ تیاًﺠاهس.
 پیكٌْاز زض ﻗا ة ﻗطاضزاز عطح پػٍّكی پصیطﻓتِ ًكسُ تاقس. پیكٌْاز تِ ًحَی تافﺚ اًتﻘال ﻓي آٍضی ٍ زاًف ﻓٌی هطتثظ تا قْطزاضی ّا ،ؾاظهاى ّویاضی ٍ قطﻛت ّایتاتقِ گطزز.
 پیكٌْاز تِ ًحَی تافﺚ اﻓعایف ایوٌی ٍ حﻔاؽت ﻛاض قَز. پیكٌْاز تِ ًحَی تافﺚ ﻛاّف ّعیٌِ ّا یا اﻓعایف زضآهس گطزز. پیكٌْاز تِ ًحَی تافﺚ اﻓعایف ؾغﺢ ﻛیﻔی ﻓقا یتْا یا تؿْیل گطزـ ﻛاض گطزز. پیكٌْاز تِ ًحَی تافﺚ اﻓعایف ضضایت قْطًٍساى قَز. پیكٌْاز تِ ًحَی تافﺚ اﻓعایف اًگیعُ ٍ تْطُ ٍضی ًیطٍی اًؿاًی گطزز.شزایظ ﺗعﻠﻖ پاداش يیضٌ
-

پیكٌْازی ﻛِ تیكتطیي تْطُ ٍضی ضا ایﺠاز ﻛطزُ تاقس .
پیكٌْازی ﻛِ تیكتطیي لطﻓِ ﺟَیی ضا ایﺠاز ﻛطزُ تاقس .
تْتطیي گطٍُ ترييی تطضؾی پیكٌْازّا
تْتطیي ّوﻜاضی زض اﺟطای پیكٌْازّا
پیكٌْاز زٌّسُ ای ﻛِ تیكتطیي پیكٌْازّای هيَب ضا زاقتِ تاقس.
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زض ذيَل پازاـ ٍیػُ هَاضز ظیط پیكٌْاز هی گطزز :
سدیﻒ

حذاکثش امتیاص

معیاس اسصیابی پیشنهادها

1

ﺟسیس تَزى ٍ اتساؿ ٍ ًَؿ آٍضی

2

2

ﻛاهل تَزى پیكٌْاز

10

3

اضتثاط تا اّساﻑ ٍ هحَضّای تَلیِ قسُ

10

4

حصﻑ هَاظی ﻛاضی ّا

10

5

ﻗاتلیت اﺟطای پیكٌْاز

20

6

هیعاى تاﺛیط پیكٌْاز

20

7

اضتثاط هَضَؿ پیكٌْاز تا هكﻜال ،افالم قسُ

10

ﺟوـ اهتیاظ

100
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الگوی مکاتبه با شهشداسان استان جهت مشاسکت دس نظام پیشنهادات

شهشداسان محتشم خشاسان سضوی
باسالم و احتشام
در راسﺘای ارﺗﻘاء ﻛیﻔیﺖ خﺪمات ساسمان َمیاری شُزداری َای خزاسان رضًی ي اﻓزشای

جﻠزﺐ

رضایﺖ مشﺘزیان ایه ساسمان خًاَشمىﺪ اسﺖ ضمه بیان وﻘاط ضعﻒ ي وًاﻗص ﻋمﻠکزدی مًجزًد در
ایه ساسمان ،وظزات ي پیشىُادات خًد را در جُﺖ بُﺒًد ﻓزایىﺪَای اوجام ﻛار ي َمچىیه بًدجزٍ ي
اﻋﺘﺒارات بٍ ایه ساسمان ارسال ﻓزمائیﺪ ﺗا در بًدجٍ بىﺪی ي بزوامٍ ریشی سال  0311مالﻙ ﻋمل ﻗززار
ﮔیزد.
محمذ سنجشی
مذیش عامل ساصمان همیاسی شهشداسی های خشاسان سضوی
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فرم ارائه پیشنهاد سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی
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تاریخ ...................................... :
شماره .................................... :
پیوست .................................. :

فشم اسائه پیشنهاد
مشخصات فشد یا گشوه پیشنهاد دهنذه:
وام ي وام خاوًادگی

ضمارٌ پزسىلی

سمت

محل خدمت

ضمارٌ تماس ثاتت
ي َمزاٌ

پست الکتزيویکی

امضاء................................................ﻛﺪ پیشىُاد.............................

عنوان پیشنهاد:

کذ پیشنهاد:

ششح پیشنهاد( :تکمیل دقیق جذول ریل موجب بشسسی بهتش وسشیعتش پیشنهاد می گشدد).

ضزح يضعیت مًجًد ي اضکاالت آن (مطکالت ي عیة ي وقص َای فعلی):

ضزح ريش پیطىُادی ي مشایای آن (پیطىُاد اصالحی جُت رفع عیًب ي وًاقص ي تُثًد فزایىد اوجام کار) :

صمینه پیشنهاد:
ضُزساسی ي معماری
حمل ي وقل ي تزافیک

تزوامٍ ریشی ي تًسعٍ سزمایٍ اوساوی 

فىی ي عمزاوی

فزَىگی ،اجتماعیَ ،ىزی ي يرسضی

حزاست ي تاسرسی

خدمات ضُزی ي سیثا ساسی ي فضای سثش
مالی ي اقتصادی 

سزمایٍ گذاری ي مطارکت َای مزدمی

تًدجٍ 0011
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پیص ویاسَا ي امکاوات السم تزای اجزای پیطىُاد:

تزآيرد َشیىٍ پیادٌ ساسی پیطىُاد (ریال):
پیص تیىی َشیىٍ ساالوٍ اجزای پیطىُاد (ریال):
پیص تیىی درآمد ساالوٍ حاصل اس اجزای پیطىُاد (ریال):
در صًرت ویاس تٍ تًضیح تیطتز اس تزگٍ اضافی استفادٌ ي ضمیمٍ ومائید.
اثشات و منافع حاصله اص پیشنهاد:
صزفٍ جًئی در َشیىٍ َا

صزفٍ جًئی در مصزف اوزصی

صزفٍ جًئی در مصزف مًاد 

صزفٍ جًئی در يقت

کاَص َشیىٍ َای تعمیزات ي وگُداری کاَص ضایعات 

تُثًد ایمىی تجُیشات

افشایص تاسدٌ تجُیشات

تُثًد کیفیت خدمات مطتزکیه 

تُثًد ريضُای تاساریاتی

تُثًد فعالیتُای تثلیغاتی

استفادٌ تُیىٍ اس فىايری ريس دویا

تُثًد ريضُای فزيش ي صادرات

تُثًد دستٍ تىدی محصًالت

تُثًد کیفیت کار

افشایص مالحظات سیست محیطی 

گستزش فعالیتُا

افشایص تًلید

تُثًد ساختار مالی ي پطتیثاوی 

افشایص درآمد

ایجاد درآمد

تُثًد ساختار ساسماوی

اصالح ريضُای آمًسضی 

تُثًد ريود تًسعٍ

تُثًد امىیت ضغلی کارکىان 

تُثًد رفاٌ کارکىان

تُثًد ارتثاطات ضغلی

تُثًد اوگیشٌ َای ضغلی

افشایص کارائی کارکىان

تُثًد ريود فیشیکی محیط کار

اصالح ريضُای اداری

تُثًد ایمىی افزاد

تُثًد ارتثاطات ي رياتط عمًمی 

ایجاد طزح تحقیقاتی جدید

ثثت تجزتٍ

ضمه ﺗشکز اس شما پیشىُاد دَىﺪٌ مﺤﺘزم ،پیشىُاد شما در ﺗاریخ
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 ....دریاﻓﺖ ي ﺛﺒﺖ ﮔزدیﺪ.
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