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 ثسوِ تؼبلی

. ... ٍ ضقف ٍ ُیشؽت ٍ تمالس ُظٍح ضز 2030 زىس ىاضقاىت 

 

وِ ثب  21وِ اظ سٌس   2030هطبلؼِ ٍ ثطضسی زلیك تبضیرچِ تحَل چٌس زُ سبلِ تٌظین ٍ تىویل  سٌس 

زض ًْبیت ثِ چطن  2030ی ضؼبض ظیجبی حفبظت اظ هحیط ظیست ٍ وطُ ظهیي ضطٍع ضسُ ٍ پس اظ اخطا

 اهطیىب ذَاّس ضسیس 2050اًساظ 

ٍ تحلیل زلیك ضفتبض ٍ ػولىطز سبظهبى هلل ٍ ًْبز ّبی ٍاثستِ ثِ آى هثل یًَسىَ ثؼٌَاى ثبظٍی   

 زض خْبى تحمك اّساف ظیط زض هسیطسبل گصضتِ ًطبى هی زّس ایي سٌس  70اخطایی ًظبم استىجبض زض 

 :تٌظین  ضسُ است

 پطٍُ خْبًی سبظی  -1

 ًظن ًَیي خْبًی -2

 وٌتطل خْبى -3

 وٌتطل خوؼیت -4

 خْبًی  الییه ة ٍاحستَسؼِ هصُ -5

هحصَالت وطبٍضظی  (زستىبضی غًتیىی ضسُ) ًفَش ٍ تطاضیرتِ وطزى ثب )  وٌتطل آة، غصا ٍ زاضٍ سالهت -6

 ٍ ثیوبض وطزى هلت ٍ تَسؼِ طت ضیویبیی زاهپطٍضی ،خْت وٌتطل ظیط سبذت ّبی وطبٍضظی  ایطاى

 ًبثَزی طت سٌتی، ایطاًی، اسالهی -7

 وٌتطل شّي هطزم زًیب -8

 ظًسگی اسالهی ایطاًی ثِ سجه ظًسگی غطثی اذتالل سجه -9

 .تْسیسات ًَیي ثیَلَغیه، تطٍضّبی ثیَلَغیه ٍ ثیَتطٍضیسن -10

 2030اهداف پنهان پشت سند 

 .ًظام استکبار ٍ سلطِ قصذ سیطزُ بز توام جْاى دارد -الف 

 .دشوٌی آًاى با اسالم ٍ ایزاى قطؼی است -ب

 جوَْری اسالهی را دارًذآًْا با ّوِ تَاى قصذ بز اًذاسی ًظام  -ج

 سال گذشتِ با جٌگ سخت ٍ تزٍر ٍ تحزین بِ ًتیجِ ًزسیذُ اًذ 39طی  -د



2 
 

 .ًظام ایزاى با جٌگ سخت ساقط ًوی شَد پس جٌگ َّشوٌذ ٍ ًزم را شزٍع کزدُ اًذ -ُ

سیبا جٌگ ًزم بسیار خطزًاک تز اس جٌگ سخت است چَى خشًذُ ٍ دٍ پْلَست ٍ ابشار ٍ سباى آى فزیبذُ ٍ  -ٍ

 .ٍ هجزیاى ٍ  سزباساى آى در درٍى ًظام خَاٌّذ بَد

 

بزای اجزای اّذف ًظام سلطِ ٍ بِ تسلین کشاًذى کشَرّا ٍ هزدم آساد ٍ هستقل راُ جذیذی را بزگشیذُ اًذ کِ 

 :هزحلِ بِ ّذف هی رسذ 4با طی 

 

 :که منجر می شىد بهافکار، ٍ ارسش ّا ٍ اػتقادات یک هلت  تغییز -1

 :که منجر می شىد بهتغییز باٍرّای یک هلت  -2

 :که منجر می شىد بهتغییز رفتار هذیزاى ٍ هزدم  -3

و در یعنی خالی کردن هىیت نظام از درون و ماندن فقط نامی از جمهىری اسالمی تغییز ساختار یک کشَر  -4

 واقع سقىط نظام

 

 فَق است گام 4 جزای یؼٌی ا 2050در ٍاقغ رسیذى بِ چشن اًذاس   2030ّذف اجزای 

 

 بایذ اس ًظام آهَسشی شزٍع کزدٍ بزای اجزا طبیؼی است  

دیي ٍ فزٌّگ ًسل آیٌذُ چٌاى تغییز کٌذ کِ  تا تغییز افکار ٍ ارسش ّا ٍ اػتقادات ٍ باٍرّا ٍ در ًْایت بِ تذریج 

 ٍ الئیک تسلین ًظام سلطِ هلتی تزبیت شَد

 

 :متدر حوسه سال 2030تهدیدات و عواقب اجزای سند 

 ثب تَخِ ثِ ترصص ایٌدبًت زض حَظُ سالهت ٍ تْسیسات ًَیي ثیَلَغیه ثط ػلیِ هلت هسلوبى

تطخوبى ٍ ذطٍخی اخطای ایي سٌس ضا ثسیبض ذططًبن هیساًن ٍ ّطساض هیسّن اخطای ایي سٌس ثطَض 

خبهؼِ ای ثیوبض ٍ ٍ اًسبى ّب ٍ  حبصل ٍ سجه ظًسگی اسالهی ایطاًی ضسُ ًبثَزی سجتتسضیدی 

 .ذبًَازُ ّبی ذَز ثبذتِ اظ ّن پبضیسُ ذَاّس ضس

 .ایي سٌس اضبضُ هی وٌین زض خْت هستٌس ًوَزى هَظَع ثِ چٌس هصساق زض حَظُ غصا ٍ سالهت

چٌبى ظیطوبًِ، َّضوٌساًِ ٍ زٍ پْلَ  ایي سٌس ًیع ثب ازثیبتی ّط چٌس هبًٌس ّوِ اسٌبز سبظهبى هلل

ًظبم  وِ ثبظی ّبی پطت پطزُ  یُ است وِ ثب ذَاًسى سٌس تَسط هطزم ٍ حتی هترصصیيتٌظین ضس

ازثیبت سٌس ًَیسی سبظهبى هلل ٍ ًْبز  حطفِ ٍ ثبیب ضا ًوی زاًٌس ٍ سلطِ ٍ ضٍش ّبی استؼوبض ًَیي ضا 

 وِ ثسیبض ذَة است؟ ودبیص اضىبل زاضز؟ 2030سٌس : ّبی آى آضٌب ًیستٌس ذَاّس گفت
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 .... گطسٌگی ٍ تجؼیط ٍ تَسؼِ ضفبُ ٍ صلح ٍ ػسالت ثْساضت ٍ سالهت ٍ ضفغ فمط ٍ   

 .ثلِ آًْب استبز فطیت هطزم ٍ حتی هترصصیي ّستٌس 

 .ضبى هی زّس وِ چِ وطزُ اًسٍ ًظبم سلطِ ایي ضا ى سبظهبى هلل تلد ٍ تبضیه سبل سبثمِ 70

 :اضبضُ هی وٌین ثط ثب ترصص هب ّستّسف اصلی ایي سٌس فمط ثِ چٌس ّسف وِ هطت 17اظ 

 :ف ًْفتِ زض پطت ایي ولوبت ظیجب ضا ثجیٌیسازض ٍالغ تطخوبى ٍالؼی ٍ اّس

 :تذا َذف وًشتٍ شذٌ تعذ ترجمٍ ياقعی َذف اجرای ایه َذف اب 

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere 

 .پبیبى زازى ثِ ّط ًَع فمط زض ّوِ خب: تط خوِ 

:  ظیجب ٍ فطیجٌسُ زض ایي ولوبت ّسف پٌْبى

سلطِ  خْبًی، صٌسٍق خْبًی، لتصبز وطَض تَسط ثبًه ّبی سطهبیِ زاضاى  ًظبم سلطِ، ثبًهوٌتطل ا

 .الىتطًٍیه زض ًظبم ثبًىی وطَضّب، اضظ، اًتمبل هٌبثغ ٍ سطهبیِ ّب ٍ زاضایی ّبی هطزم

  :ّسف زٍم 

Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 

agriculture 

 پبیبى گطسٌگی، اهٌیت غصایی، افعایص سطح تغصیِ ٍ تَسؼِ وطبٍضظی پبیساض: تطخوِ ّسف 

:  ظیجب ٍ فطیجٌسُ زض ایي ولوبت ّسف پٌْبى

؟ ًفَش وطزى وطبٍضظی ٍ غصای وطَض یؼٌی هحصَالت زستىبضی ضسُ غًتیىی وطبٍضظی هسضى یب ضٍضي تط تطاضیرتِ

ًتَ سیٌدٌتب ثٌیبز هًَسب ًی ّبی صْیًَیستی وٌتطل غصا  ثط خْبى هثل ووپبًی صْیًَیستی،ووپبثصضّب ٍ ووپبًی ّبی 

 .وِ زض ٍالغ سلطِ ثط غصا ٍ سالهت  ضاوفلط 

زض پطٍغُ اهٌیت هلی  1974ایي یؼٌی اخطای تَصیِ ٌّطی ویسٌیدط صْیًَیست هؼطف وِ زض سبل 

 :گفت NSMM200 اهطیىب 
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 .بزای کنتزل دولت ها اس ابشار نفت و بزای کنتزل مزدم اس ابشار غذا استفاده کنید 

ضسُ  حوبیت ىتطاضیرتِ زض ایطااظ تَسؼِ وطبٍضظی   زض ایي چٌس سبل حبل ضٍضي هی ضَز چطا ایٌْوِ

 .سلطِ ثط غصای وطَضّبست ٍ یؼٌی ثیوبض وطزى هطزم 2030چَى یىی اظ اّساف  ضَز؟ٍ هی 

سٌس هحیط ظیست وطَض ثِ  8.1ایي زلیمب ًمطِ همبثل اثالؽ همبم هؼظن ضّجطی زض ثٌس زض حبلی وِ 

 :هسئَلیي ًظبم است وِ فطهَزًس 

 توسعه کشاورسی سالم و ارگانیک

 چطا زلیمب ثط ذالف اثالغیِ ضّجطی ػول هی ضَز؟  

 سالهتی ثطای ّوِ زض ّوِ سٌیي:  4اهب ّسف 

 :سط ایي خولِ ظیجب ٍ پسٌسیسُ  اّساف پٌْبى

 .سلطِ پعضىی ٍ صٌبیغ ٍ ووپبًی ّبی ػظین هبفیبیی زاضٍیی ٍ ضیویبیی ثط سالهت خبهؼِ

 تدبضت ثب سالهت هطزم

 هحَ طت ایطاًی سٌتی اسالهی ٍ خبیگعیي وطزى صس زض صس طت غطثی ثطای سَز ٍ تدبضت

 :جمع بندی

ایه سخىان زیثا را می تیىىذ ي فریة ظاَر را  درين تیىىذ ویات پلیذَشیاران تصیر ي تیذار پشت پردٌ َا را می 

 ومی خًروذ

 :می وًیسذ the babylone code پائًل مک گًئر در کتاب  اشکارا َمچىان کٍ

ّذف  17ساسهاى هلل اس کسی اجاسُ ًوی گیزد بلکِ دستَر صادر هی کٌذ کِ ّوِ کشَرّای کزُ سهیي بایذ 

 را بایذ بزای تغییز جْاى ٍ ًظن ًَیي جْاًی بپذیزًذ ٍ اجزا کٌٌذ 2030 ّذف فزػی سٌذ 169اصلی ٍ 

آًبى وِ هی گَیٌس ایي سٌس العام اٍض ًیست ؟ زض حبلی وِ چٌس خب هسئَلیي وطَض تؼْس زازُ اًس وِ توبهب اخطا ذَاّس 

 ضس؟

 ازػب هی ضَز آى ثرص ّب وِ هٌطجك ثب زیي ٍ فطٌّگ هب ًیست اخطا  ًوی ضَز؟

زض خبهؼِ  2030وِ ضبّس حصف هطبلت اضظضی اظ وتبثْبی زضسیت وَزوبى ٍ حبوویت اضظش ّبی هٌسضج زض زض حبلی 

 ّستین

 زض حبلی وِ ضبّس تطاضیرتِ وطزى وطبٍضظی ّستین

 ػعلت ٍ ثی تَخْی استزض حبلی وِ طت اسالهی سٌتی ایطاًی زض 

 ٍ اختوبػی هٌبست ًیست زض حبلی وِ سجه ظًسگی هطزم هرتل ضسُ ٍ سالهتی خسوی، ضٍحی، ضٍاًی
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سبل زض ترصص ثیَتىٌَلَغی پعضىی ٍ هٌْسسی غًتیه تْسیسات ًَیي زض حَظُ  32ٍ ثٌسُ ثؼٌَاى وسی وِ 

ثیَلَغیه ٍ ثیَتطٍضیسن ذعًسُ ثط ػلیِ هلل هسلوبى  تدطثِ وست ًوَزُ ام ثطَض هلوَس ایي تْسیس خسی ضا حس ٍ 

 .زض همبثل ًظبم سلطِلوس هی وٌن وِ اخطای ایي سٌس یؼٌی تسلین ضسى 

 

 : اتپیشنهاد

ّطگع ػعت ذَز ضا ثب اخطای ایي سٌس خوَْضی اسالهی ایطاى  ظازٍ آ هب هؼتمسین ًظبم هستمل -1

 .ثِ شلت تجسیل ًرَاّس وطز

 هب سٌس تحَل ثٌیبزیي آهَظش ٍ پطٍضش ضا زاضین چِ ًیبظی ثِ ایي سٌس؟ -2

ایطاى ثب ّعاضاى سبل سبثمِ توسى ٍ فطٌّگ ٍ زاًص . هملس ثبضین  ّویطِ هب هؼتمسین چطا ثبیس -3

ثطای  ٍ اسالم حبٍی زستَضات الْی ٍ زاًطوٌساى ٍ ًرجگبى ٍ ثعضگبى فیسَفبى ٍ ػلوب ثبیس

هب پیطٌْبز وطزین هب ثبیس ثطای آًبى سٌس تحَل ٍ تَسؼِ . آًبى سٌس تحَل تَسؼِ ثٌَیسس

هب ثبیس  ثِ آًبى زضس اذالق ٍ هؼطفت . الن ضا ثٌَیسنخْبى ػبضی اظ خٌگ ، اًسبى هتؼبلی ٍ س

ٍ تمَی ٍ آهَظش ثسّین ثب زیس الْی ٍ هؼبضف ػظین لطاًی ٍ احبزیث ٍ ػلَم اسالهی ایطاًی؟ 

ػلَم ٍ هؼبضف ٍ فطٌّگ هب ثَزُ اًس ٍ ّستٌس؟ چطا ثِ ذَز ًوی آیین؟ چطا ذَز  اًْب خیطُ ذَاض

 ضت هی وٌین؟ ضا ثبٍض ًوی وٌین؟ چطا احسبس ػدع ٍ حمب

 .هب هؼتمسین سجه ظًسگی اسالهی ایطاًی ثبیس زض وطَض تَسؼِ یبثس ٍ ًْبزیٌِ ضَز -4

 ثطًبهِ تسٍیي وویسیَى» سبهبًِ سجه ظًسگی اسالهی ایطاًی ضَضای ػبلی اًمالة فطٌّگی ٍ  -5

هطثَطِ ثِ زستَض ضّجطی تطىیل ضسُ است ٍلی   «ایطاًی -اسالهی ظًسگی سجه خبهغ

 حىن پیَست اظ 4 ثٌس زض (/http://szei.farhangoelm.ir)آًچٌبى وِ ثبیس فؼبل ًیست 

ایدس ضسُ ٍ اهیس است ثب فؼبل   17/3/90 هَضخ فطٌّگی اًمالة ػبلی ضَضای اػعبی اًتصبة

خبهؼِ ضا ثسَی اضظش ّبی اسبسی اًمالة ٍ ًظبم ٍ اهبم ٍ  2030تط ضسى آى ثدبی اخطای سٌس 

 .ضّجطی ّسایت وٌین ٍ خلَ ایي اذتالل ضا ثگیطین

هب چٌس سبل است خٌجص هلی اصالح سجه ظًسگی ٍ اصالح الگَی هصطف ضا آغبظ وطزُ این وِ  -6

زاًطوٌساى هسیطاى ٍ هسئَلیي اهیسٍاضین ثِ اّساف ػبلیِ هٌسضج زض  ثب حوبیت هطاخغ، ػلوب،

 https://t.me/proffessorkarami  : آزضس وبًبل خٌیص  .آى ثطسین

 

 

 

 

http://szei.farhangoelm.ir/
https://t.me/proffessorkarami
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 :اًع اؾ گؽفتَ اقت کَ ػجبؼت الوللی نکل ثؽ هجٌبی قَ تْافمٌبهَ خبهغ ثیي ۲۰۳۰ثؽًبهَ آهْؾل 

ثب زُْؼ ّؾیؽ آهْؾل ّ )هی ظؼ هكمّ ػوبى  ۱۴تْافمٌبهَ هكمّ کَ ظؼ ًهكت خِبًی آهْؾل ثؽای ُوَ، ظؼ -۱ 

 ثَ تًْیت ؼقیع،( پؽّؼل ّلت خوِْؼی اقالهی ایؽاى

ظؼ کؽٍ خٌْثی ثَ  ۲۰۱۵ایٌچئْى کؽٍ خٌْثی کَ ظؼ هدوغ خِبًی آهْؾل ثؽای ُوَ، ظؼ هی  ۲۰۳۰ثیبًیَ آهْؾل  -۲ 

 تًْیت ؼقیع،

ثؽای تْقؼَ پبیعاؼ کَ ثَ ػٌْاى لٓؼٌبهَ هدوغ ػوْهی قبؾهبى هلل هتسع ظؼ اخالـ قؽاى  ۲۰۳۰ظقتْؼ کبؼ -۳ 

 .ظؼ ًیْیْؼک ثَ تًْیت ؼقیع ۲۰۱۵ظؼ قپتبهجؽ ( ُب تْقّ ؼّقبی ظّلت)

 :اقت ۲۰۳۰یًْكکْ ظاؼای قَ ًمم ايلی ظؼ تسمك آهْؾل 

 ُعایت ُوبٌُگی ّ ایدبظ نؽاکت ّ ُوکبؼی، -1 -１

 نعٍ ظؼؾهیٌَ اُعاف آهْؾنی ّ ُبی اًدبم ثبؾثیٌی، ًظبؼت ّ گؿاؼل ظُی ظؼ هْؼظ پیهؽفت -۲  -２

 .ُبی ػُْ ظؼ اخؽای ظقتْؼ کبؼ خعیع تمْیت ظّلت -۳  -３

ثؽای  ۲۰۳۰ظُع ًمم ايلی ّ هسْؼی ظؼ تسمك اُعاف ظقتْؼ کبؼ  آهْؾل کَ ُعف چِبؼم ظقتْؼ کبؼ ؼا تهکیل هی

اؼ، آهْؾل فمّ ثَ ُعف چِبؼم هسعّظ ًیكت ثلکَ ظؼ تسمك اُعاف ظیگؽ ًیؿ ًمم ظؼ ایي ظقتْؼ ک. تْقؼَ پبیعاؼ ظاؼظ

 : اًع اؾ کلیعی ظاؼظ کَ ػجبؼت

 ، (ُعف اّل)ثطهیعى ثَ فمؽ  پبیبى

 ، (ُعف قْم)ثِعانت ّ ؼفبٍ اًكبًی 

،  (ُعف پٌدن)ثؽاثؽی خٌكیتی 

 ، (ُعف ُهتن)کبؼ نبیكتَ ّ نؽافتوٌعاًَ 

 ّ ( ُعف ظّاؾظُن)تْلیع ّ هًؽف هكئْالًَ 

 (. ُعف قیؿظُن)کبُم تغییؽ اللین 

ظؼ ایي ؼاقتب ظّلت . اقت ۲۰۳۰الوللی، ثؽًبهَ آهْؾل  یکی اؾ تؼِعات خوِْؼی اقالهی ایؽاى ظؼ يسٌَ ثیي

 :اًدبم ظاظٍ اقت ۲۰۳۰خوِْؼی اقالهی ایؽاى العاهبت غیل ؼا ثَ هٌظْؼ اخؽایی کؽظى ثؽًبهَ آهْؾل 

ُبی قِین  ثب هكئْلیت ّؾیؽ آهْؾل ّ پؽّل ّ زُْؼ ًِبظُب ّ ظقتگبٍ ۲۰۳۰تهکیل کبؼگؽٍّ هلی ثؽًبهَ آهْؾل -۱

هْؼش  ۷۶۴۰۳/۵۲۹۱۳ًبهَ ُیئت ظّلت، ثَ نوبؼٍ  تًْیت)ظؼ اهؽ آهْؾل ( …اؾخولَ ّؾاؼت ػلْم، ثِعانت ّ)

 ثَ پیهٌِبظ ّؾاؼت آهْؾل ّ پؽّؼل( ۲۵/۶/۱۳۹۵

آهْؾل ّ پؽّؼل؛ ػلْم، تسمیمبت ّ فٌبّؼی؛ ثِعانت، : ُب ّ ًِبظُبی ثب توؽکؿ ثؽ ّؾاؼتطبًَ کبؼگؽٍّ هلی ۳۰تهکیل -۲

ؼیؿی؛ هؼبًّت اهْؼ ؾًبى ّ ضبًْاظٍ ًِبظ  ظؼهبى ّ آهْؾل پؿنکی؛ تؼبّى، کبؼ ّ ؼفبٍ اختوبػی؛ قبؾهبى هعیؽیت ّ ثؽًبهَ

 … ظی ّکبؼثؽ –ای ّ ػلوی  زؽفَ -ُبی فؽٌُگیبى، فٌی ؼیبقت خوِْؼی؛ ظاًهگبٍ
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ُبی آهْؾل ّ پؽّؼل،  خوِْؼی اقالهی ایؽاى کَ ثب زُْؼ ّؾؼا ّ هؼبًّیي ّؾاؼتطبًَ ۲۰۳۰تعّیي قٌع هلی آهْؾل -۳

ػلْم، تسمیمبت ّ فٌبّؼی، ثِعانت ظؼهبى ّ آهْؾل پؿنکی، کبؼ، ؼفبٍ ّ تأهیي اختوبػی، هؼبّى اهْؼ ؾًبى ّ ضبًْاظٍ 

ُبی  ًیؿ اػُبی کبؼگؽٍّ… هتسع اؾخولَ یًْكکْ، یًْیكف ّ ؼیبقت خوِْؼی ّ ًوبیٌعگبى ًِبظُبی تطًًی هلل

 .ؼًّوبیی گؽظیع ۲۰/۹/۱۳۹۵ظؼ تِؽاى هْؼش  ۲۰۳۰تطًًی قٌع آهْؾل 

تُویي آهْؾل ثبکیفیت، (: ُعف چِبؼم)هْؼظ تأکیع لؽاؼگؽفتَ اقت  ۲۰۳۰ُعف فؽاگیؽی کَ ظؼ چبؼچْة ػول آهْؾل 

اًع اؾ  ُب هکلف نعٍ ثؽ ایي اقبـ، ظّلت. الؼوؽ ثؽای ُوَ اقت مُبی یبظگیؽی هبظا ثؽاثؽ ّ فؽاگیؽ ّ تؽّیح فؽيت

نعٍ اقت  چٌع ايل ثٌیبظی ثؽای تسمك ایي ُعف ظؼ ًظؽ گؽفتَ. توبهی اثؿاؼُب ثؽای تسمك ایي ُعف اقتفبظٍ کٌٌع

 :اًع اؾ کٌع، ایي ايْل ػجبؼت ؼا ههطى هی ۲۰۳۰ههی کالى چبؼچْة ػول آهْؾل  کَ ضّ

ثؽًبهَ آهْؾل »ثَ اتوبم ثؽًبهَ هػکْؼ، یًْكکْ ثَ ػٌْاى هتْلی اهؽ، ثؽًبهَ ظّم ؼا تست ػٌْاى ظؼ ُوبى قبل ثب تْخَ  

ظؼ اخالقی کَ ظؼ ایٌچئْى کؽٍ ثب زُْؼ قؽاى ّ ّؾؼای آهْؾل ّ پؽّؼل کهْؼُبی ػُْ ثؽگؿاؼ نع، هٓؽذ « ۲۰۳۰

ّیْؼک اؼقبل نع کَ هْؼظ تبئیع ایي ثؽًبهَ پف اؾ تًْیت ثؽای ثؽؼقی ًِبیی ثَ اخالـ ؼّقبی خوِْؼ ظؼ ًی. کؽظ

 .ُب ًیؿ لؽاؼ گؽفت آى

 با اسناد باالدستی ایزان ۲۰۳۰مغایزت های سند 

 

 هغایرت با قاًىى اضاضی ۱-۲

لبًْى اقبقی خوِْؼی . تؽیي لبًْى، لبًْى اقبقی اقت اؾ هٌظؽ ًظبم زمْق خوِْؼی اقالهی ایؽاى، هِن

ها، قراردادها و  ها، هقاوله ًاهه عهدًاهه» کٌع کَ يؽیسًب انبؼٍ هی ۷۷ايل اقالهی ایؽاى ظؼ  

ظؼ ایي ضًْو اؾ  «.الوللی باید به تصىیب هجلص غىرای اضالهی برضد های بیي ًاهه هىافقت

 .ثؽظ نْؼای ًگِجبى ثَ ػٌْاى هفكؽ ؼقوی ّ لبًًْی ًبم هی

ّ قبیؽ ظّل  همؽؼات ػِْظی کَ ثؽ ْجك لبًْى اقبقی ثیي ظّلت ایؽاى»: ظاؼظ لبًْى هعًی همؽؼ هی ۹هبظٍ 

ثٌبثؽایي اگؽ تؼِعی ثؽای خوِْؼی اقالهی ایؽاى ایدبظ نْظ، هب تبثغ آى « .هٌؼمعنعٍ ثبنع ظؼ زکن لبًْى اقت

 ۱۲۵ُؽچٌع ظؼ ايْل ظیگؽی ُن ثَ يْؼت هكتمین ّ غیؽهكتمین ثؽ ایي هكئلَ تأکیع نعٍ، هبًٌع ايل . ُكتین

ظاؼظ  کٌع، ظؼ ایي ايل يؽازتًب همؽؼ هی ٍ هدؽیَ ؼا ههطى هیلبًْى اقبقی ًیؿ ثَ ایي هَْْع تأکیع ظاؼظ ّ تکلیف لْ

ُب ّ ُوچٌیي اهُبی  ُب ّ لؽاؼظاظُبی ظّلت ایؽاى ثب قبیؽ ظّلت ًبهَ ُب، هْافمت ُب، همبّلَ ًبهَ اهُبی ػِعًبهَ»: کَ

ایٌعٍ لبًًْی خوِْؼ یب ًن الوللی پف اؾ تًْیت هدلف نْؼای اقالهی ثب ؼئیف ُبی ثیي ُبی هؽثِْ ثَ اتسبظیَ پیوبى

 «.اّقت

گًَْ  تؽ ایي اقت کَ ظاظى ایي ، هكئلَ هِن۲۰۳۰ثب تْخَ ثَ هسْؼ ثْظى تكبّی خٌكیتی ّ زمْق ثهؽ ظؼ قٌع 

الوللی ّ  قبؾ فهبؼُبی ثیي گػاؼی کهْؼ، ضْظ ؾهیٌَ گیؽی ّ لبًْى الوللی ثعّى تًْیت ظؼ هؽاکؿ تًوین تؼِعات ثیي

ُؽچٌع کَ ظثیؽ . ُبی زمْق ثهؽی ضْاُع نع ُبی قبؾهبى هلل ػلیَ کهْؼ ایؽاى ثَ ثِبًَ تًْیت لٓؼٌبهَ

کبؼگؽٍّ ظؼ تعّیي ایي  ۳۰ّخَ هسؽهبًَ ًجْظٍ ّ  ؼ ایؽاى ثبثیبى ایٌکَ قٌع هلی آهْؾل ثَ ُیچکویكیْى هلی یًْكکْ ظ

ثؼع اؾ اػوبل ًظؽات کبؼنٌبقبى هتؼعظ ّ تٌظین ّیؽایم ًِبیی ثَ يْؼت »: اًع؛ گفتَ اقت قٌع ههبؼکت ظانتَ

 «.ّظؼّظ تب ثَ ػٌْاى هًْثَ لبًًْی ثؽای اخؽا اثالؽ ل الیسَ تْقّ ظّلت ثَ هدلف هی

قؤالی کَ هٓؽذ اقت ایٌکَ چؽا لجل اؾ ایٌکَ ایي قٌع ثَ تًْیت هؽاخغ لبًًْی اؾخولَ نْؼای ػبلی اًمالة 

فؽٌُگی ّ هدلف نْؼای اقالهی ثؽقع، ظّلت آى ؼا ثَ اخؽا گػانتَ؟ آیب ًوبیٌعگبى هدلف کَ اکٌْى ههغْل 

ظّلت تؼِع کؽظٍ قٌع  ۹۴؟ اؾ قبل ثؽؼقی ّ تًْیت ثؽًبهَ نهن ُكتٌع، ًكجت ثَ ایي هكئلَ آگبُی ظاؼًع

گبًَ آى ؼا اخؽا ّ هٓبلجبت آهْؾنی قبؾهبى هلل ؼا ّاؼظ کتت ظؼقی ّ آهْؾنی  ۱۷ُبی  یًْكکْ ّ نبضى ۲۰۳۰

 .کهْؼ کٌع

http://cafehoghough.com/89337/%d9%85%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%af-2030-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/
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ػالٍّ ثؽ ايْل غکؽنعٍ لبًْى اقبقی، ایي قٌع ثب ثكیبؼی اؾ ايْل لبًْى اقبقی ُوطْاًی ًعاؼظ، اؾخولَ ايْل 

ای ظؼ فمَ ظاؼین ثَ  ْْؼ ههطى لبػعٍ الوللی اقت، ثَ ّ ًجبیعُبی ثكیبؼ هِن ظاضلی ّ ثیي کَ ثبیعُب ۱۵۳ّ  ۴، ۳

کَ ایي لبػعٍ ؼاٍ ًفْغ، قلَٓ ّ تكلّ ثیگبًَ ثؽ هكلویي ؼا ثبؾ ًگػاؼظٍ اقت ّ ظؼ ُیچ « لبػعٍ ًفی قجیل»ًبم 

نْین کَ ثب  یٌی هْاخَ هینؽایٓی تكلّ کفبؼ ثؽ هكلوبًبى خبیؿ ًیكت، ظؼ ُویي ؼاثَٓ ظؼ ایي قٌع ثب ػٌبّ

ُعایت ّ ؼُجؽی ّ هسْؼیت ًگبٍ یًْكکْ ظؼ »: اقبـ هجبزث هب ظؼ تؼبؼٌ آنکبؼ اقت، ظؼ ایي ضًْو آهعٍ اقت

ُوچٌیي ایي . پػیؽل ًیكت چٌیي چیؿی ؼا ظؼ هجبزث زمْلی ثَ ؼازتی لبثل. «ایي اقٌبظ ثبیع هْؼظتْخَ لؽاؼ گیؽظ

 .لبًْى اقبقی هغبیؽت ظاؼظ ۱۰ّ  ۸، ۸۵، ۵۶، ۲۰، ۱۹، ۲۱قٌع ثب ايْل 

 ارائه اطالعات آهىزغی به یىًطکى -۲-۲

تْاى ظقتؽقی  ُب هی اؾخولَ آى. تؼِعاتی کَ ایؽاى ظؼ پػیؽل قٌع هػکْؼ هلؿم ثَ اخؽای آى نعٍ، لبثل تأهل اقت

ظ هتؼِع نعٍ کَ ایؽاى ظؼ ایي قي. الوللی ثَ اْالػبت آهْؾل ّ تؽثیتی کهْؼهبى انبؼٍ کؽظ آؾاظ یًْكکْ ّ هدبهغ ثیي

کبؼگؽٍّ هلی آهْؾل . ای ظؼ اضتیبؼ آى قبؾهبى ثگػاؼظ آهبؼُب ّ اْالػبت هْؼظًیبؾ یًْكکْ ؼا ثَ يْؼت هٌظن ّ ظّؼٍ

ّؾیؽاى اؼائَ کٌع کَ ثب  ؼثّ ؼا قبالًَ ثَ ُیئت ُبی غی هْظف اقت گؿاؼل پیهؽفت کبؼ ّ ًسٍْ ُوکبؼی ظقتگبٍ ۲۰۳۰

کَ  چٌبى. الوللی فؽقتبظٍ ضْاُع نع ٍ هلی یًْكکْ خِت اؼقبل ثَ هؽاخغ ثیيُب گؿاؼل ًِبیی ثؽای گؽّ تبئیع آى

ّؾیؽ ػلْم تًؽیر کؽظٍ قبالًَ ثبیع ایي اْالػبت اؼقبل نْظ ّ ًگؽاًی ایي اقت کَ ایي اْالػبت ظؼ اضتیبؼ ًِبظُبی 

 .خبقْقی ظًیب ثَ ّیژٍ قیب ّ هْقبظ لؽاؼ گیؽظ کَ ثب هكبئل اهٌیتی کهْؼ قبؾگبؼ ًیكت

 وجىد کلوات و عبارات ًاهفهىم -۳-۲

، نبُع ّخْظ کلوبت ّ ۲۰۳۰ظؼثٌعُبی هطتلف قٌع : ًْیكع یکی اؾ اقبتیع ظاًهگبٍ ظؼ ضًْو هتي ایي قٌع هی

ثَ ُویي ظلیل ؼّني . ُكتین کَ لبثلیت تفبقیؽ هتؼعظ ّ ثؼًُب ػلیَ کهْؼ ؼا ظاؼظ« چٌعپِلْ»ّ « هجِن»ػجبؼات 

ّی ثبثیبى ایٌکَ ػوعتًب هؽخغ تفكیؽی ایي اقٌبظ ظؼ ضْظ قٌع غکؽ . ػِعٍ ظاؼظ ًیكت کَ چَ هؽخؼی تفكیؽ آى ؼا ثؽ

ظؼ ایي : ؼثّ هؽاخؼَ نْظ، اظِبؼ ظانت الوللی غی ًهعٍ اقت ظؼ ٌُگبم اثِبم ّ اضتالف ثبیع ثَ کعام قبؾهبى ثیي

، هْاخَ ۴ّ  ۳ّیژٍ ايْل  هٌعؼج ظؼ لبًْى اقبقی ثَ ُبی  ُب ّ اؼؾل هْالغ هب ػواًل ثب تفكیؽُبیی ضبؼج اؾ چِبؼچْة

 .نْین هی

ُبی آهْؾنی ثؽ اقبـ ثبّؼُبی فؽٌُگی یًْكکْ  ْْؼ هثبل ظؼثٌع چِبؼم ایي قٌع اؾ تُویي ثبؾثیٌی کتت ّ ثؽًبهَ ثَ

ُبی ظؼقی، ثْظخَ ّ  تُویي ثبؾثیٌی کتت ّ ثؽًبهَ»: ًظیؽ زمْق ثهؽ ّ تكبّی خٌكیتی آهعٍ اقت

ُب ثَ ًسْی کَ  ُبی آًبى تْقّ ظّلت هْؾل هؼلوبى ّ ًظبؼت ثؽ فؼبلیتُبی آهْؾنی ّ ُویي ْْؼ آ گػاؼی قیبقت

هْاؼظ یبظنعٍ ػبؼی اؾ ُؽگًَْ کلیهَ خٌكیتی ثبنٌع ّ ظؼ تؽّیح تكبّی، ػعم تجؼیٍ، زمْق ثهؽ ّ آهْؾل ثیي 

 «.فؽٌُگی هؤثؽ ّالغ نًْع

ُبی ثِیٌَ  ایدبظ ّ ًهؽ العام»: تنعٍ ّ آهعٍ اـ یب ظؼیکی ظیگؽ اؾ اُعاف ایي قٌع ثَ هفِْم نِؽًّع خِبًی انبؼٍ

ظؼؾهیٌَ آهْؾل ثؽای تْقؼَ پبیعاؼ ّ آهْؾل نِؽًّعی خِبًی ظؼ ظؼّى ّ هبثیي کهْؼُب ثَ هٌظْؼ اخؽای ثِیٌَ 

 «.الوللی ُب ّ تفبُن ثیي ُبی آهْؾنی ّ تمْیت ُوکبؼی ثؽًبهَ

 السام ایراى به اجرای ایي ضٌد -۴-۲

، ۲۰۱۶ظ یًْكکْ ّؾیؽ ػلْم گفتَ اقت کَ کهْؼُب هتؼِع نعًع اؾ اّل ژاًْیَ ظؼ آغؼهبٍ قبل خبؼی ظؼ ؼًّوبیی اؾ قي

ُبی کالى هلی هؽثِْ ثَ تْقؼَ پبیعاؼ اًدبم  ؼیؿی الؾم ثؽای ػولیبتی کؽظى ایي ثؽًبهَ ّ اظغبم آى ظؼ قیبقت ثؽًبهَ

ثؽای کوک ثَ  ۹۵ؼهبٍ ظؼ ُویي ؼاقتب، ُیئت ظّلت ًیؿ ظؼ اّاضؽ نِؽیْ. ظٌُع کَ ایؽاى ًیؿ یکی اؾ کهْؼُب اقت

ُبی آهْؾل ّ پؽّؼل، ػلْم، تسمیمبت ّ فٌبّؼی، تؼبّى، کبؼ ّ ؼفبٍ  اخؽای ایي ثؽًبهَ، لؿّم ههبؼکت توبم ّؾاؼتطبًَ

 .ؼثّ ؼا ثَ تًْیت ؼقبًع ُبی غی اختوبػی، ثِعانت، ظؼهبى ّ آهْؾل پؿنکی ّ قبیؽ ظقتگبٍ
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 الوللی افسایع فػارهای بیي-۵-۲

ثب پػیؽل ایي قٌع تْقّ ظّلت ّ ثب تْخَ ثَ ایٌکَ ثؽضی اؾ هستْای ایي قٌع ثب اقٌبظ ثبالظقتی ّ لْاًیي اقبقی ّ 

کَ  ، ایٌکَ ایي۲۰۳۰ُبیی ظاؼظ ّ ثب تْخَ ثَ هسْؼی ثْظى تكبّی خٌكیتی، زمْق ثهؽ ظؼ قٌع  هجبًی ظیٌی هغبیؽت

اضلی ظاؼظ، پیبهعُبیی ؼا ثَ ظًجبل ظاؼظ، اؾخولَ ایٌکَ ظاظى ُب تؼبؼَی آنکبؼ ثب ًظبم ظیٌی ّ لْاًیي ظ ُؽ یک اؾ آى

گًَْ تؼِعات  گػاؼی کهْؼ ّ ػعم اخؽای ایي گیؽی ّ لبًْى الوللی ثعّى تًْیت ظؼ هؽاکؿ تًوین گًَْ تؼِعات ثیي ایي

ُبی  ُبًَُبی قبؾهبى هلل ػلیَ هلت ایؽاى ثَ ة الوللی ّ تًْیت لٓؼٌبهَ قبؾ فهبؼُبی ثیي تْقّ ظّلت، ضْظ ؾهیٌَ

ُبی التًبظی  تْاى ثَ تسؽین ُب هی اؾخولَ آى. ُب آثبؼ هطؽثی ثؽ کهْؼ ظاؼظ ایي لٓؼٌبهَ. زمْق ثهؽی ضْاُع نع

 .انبؼٍ کؽظ

 ضازی هدارش خصىصی-۶-۲

ظؼ آییي  ۹۴خوِْؼ قبل  ؼئیف. اؼؾیبثی کؽظ ۲۰۳۰قبؾی هعاؼـ ؼا ًیؿ ثبیع ظؼ خِت اخؽای ایي قٌع  ضًْيی

. «آهْؾل ّ پؽّؼل ثبیع ثَ تعؼیح ّ گبم ثَ گبم اؾ زبلت ظّلتی ثْظى ضبؼج نْظ»کٌع  أکیع هیًکْظانت همبم هؼلن ت

تؽیي ّیژگی قٌع آهْؾنی  ُب ّ زبکویت کهْؼُب هِن قبؾی هعاؼـ ّ قلت اضتیبؼ اؾ ظّلت کَ ضًْيی ظؼزبلی

ُب ّ  ّؼظ آى ًفْغ خؽیبىتؽیي ظقتب ظاؼی خِبًی اقت ّ هِن اؾ قْی یًْكکْ ّ ظؼ ؼاقتبی اُعاف ًظبم قؽهبیَ ۲۰۳۰

 .ُبی غؽثی اقت هٌبثغ ؼّنٌفکؽی ّ قکْالؼ ظؼ فُبی آهْؾنی ّ تؽثیتی کهْؼ ثؽ هجٌبی آهْؾٍ

« الوللی ًظبم قلَٓ ثیي»َوي آًکَ ؼُجؽ هؼظن اًمالة ًیؿ تأکیع ظاؼًع هب ثؽای تؽثیت ًكل آیٌعٍ ثب زؽیفی ثَ ًبم 

ؼیؿی ًظبم آهْؾنی ثَ  ت ایؽاى ثؽًبهَ ظاؼظ؛ ثٌبثؽایي ثؽًبهَُب ثَ ّیژٍ هل هْاخَ ُكتین کَ ثؽای ًكل خْاى هلت

 .ُب کبؼی انتجبٍ اقت نیٍْ تملیعی ّ ؼًّْیكی اؾ ظقت غؽثی

قبؾی ّ ضبؼج کؽظى آهْؾل ّ تؽثیت اؾ ظقت ًظبم خوِْؼی اقالهی ُن ثبؼُب اؾ قْی ؼُجؽ اًمالة  ضٓؽ ضًْيی

تْاى گفت ایي قٌع ظؼ يْؼت  نعٍ اقت هی اؼک ظیعٍنعٍ اقت، اهب ّاگػاؼی آهْؾل ظؼ ایي قٌع تع تػکؽ ظاظٍ

قبؾی هعاؼـ  ُوچٌیي ضًْيی. اخؽایی نعى ظؼًِبیت ًظبم آهْؾنی ایؽاى ؼا اؾ ظقت زبکویت ضبؼج ضْاُع کؽظ

ظّلت هْظف اقت ّقبیل آهْؾل ّ پؽّؼل ؼایگبى ؼا ثؽای ُوَ »: ظاؼظ لبًْى اقبقی کَ همؽؼ هی ۳۰هغبیؽ ثب ايل 

ْْؼ ؼایگبى  هتْقَٓ فؽاُن قبؾظ ّ ّقبیل تسًیالت ػبلی ؼا تب قؽزع ضْظکفبیی کهْؼ ثَهلت تب پبیبى ظّؼٍ 

 «.گكتؽل ظُع

اهْؼ زبکویتی، آى ظقتَ اؾ اهْؼی اقت کَ تسمك »: لبًْى هعیؽیت ضعهبت کهْؼی آهعٍ اقت ۸ُوچٌیي ظؼ هبظٍ  

هٌعی  الهبؼ خبهؼَ گؽظیعٍ ّ ثِؽٍُب هْخت التعاؼ ّ زبکویت کهْؼ اقت ّ هٌبفغ آى ثعّى هسعّظیت نبهل ُوَ  آى

ثؽ اقبـ لبًْى، اهْؼ ظفبػی، لُبیی، « .نْظ اؾ ایي ًْع ضعهبت هْخت هسعّظیت ثؽای اقتفبظٍ ظیگؽاى ًوی

ُوچٌیي ثَ . اًع ای ظؼ ؾهؽٍ اهْؼ زبکویتی هسكْة نعٍ ثِعانت ّ ُوچٌیي آهْؾل ّ پؽّؼل ػوْهی ّ فٌی ّ زؽفَ

یتی ثَ ظلیل زكبقیتی کَ ظاؼًع ّ ثب تْخَ ثَ ػوك زکوؽاًی ُؽ ًظبم، کاًل یب ایي هبظٍ اهْؼ زبکن« ل»اقتٌبظ ثٌع 

 .ّاگػاؼی ثَ ثطم غیؽظّلتی ًیكت ثؼًُب لبثل

 غکاف جٌطیتی-۷-۲

ُبیی ضالف ّالغ ظؼ چٌع خب  ایي قٌع ثب آهبؼ ّ تسلیل. اقت« نکبف خٌكیتی»یکی اؾ ایؽاظات قٌع یًْكکْ، ثسث 

ّخْظ نکبف خٌكیتی ظؼ »: ظؼ ایي هْؼظ آهعٍ. ظؼ زْؾٍ آهْؾل هتِن کؽظٍ اقت ایؽاى ؼا ثَ ظانتي نکبف خٌكیتی

ّ « ُب ػلوی ظاًهگبٍ ّخْظ نکبف خٌكیتی ظؼ هیؿاى اػُبی ُیئت»، «پػیؽل ظاًهدْیبى ظؼ همٓغ اؼنع ّ ظکتؽا

ت اؾ ایي نکبف ؼف چٌبًچَ ظؼ هتي ایي قٌع، ثؽای ثؽّى. «التسًیل ظاؼای تسًیالت ػبلی اقتفبظٍ ًهعى اؾ ؾًبى فبؼؽ»

هوبًؼت اؾ اؾظّاج ظضتؽاى ظؼ هٌبْك ؼّقتبیی ّ نِؽُبی کْچک »: نعٍ اقت خٌكیتی ظؼ آهْؾل ؼاُکبؼ ُن اؼائَ

 .لبًْى هعًی ظؼ تؼبؼٌ اقت ۱۰۴۱ایي هكئلَ ثب هبظٍ « .ثَ ػٌْاى هبًؼی ثؽای ظقتیبثی ظضتؽاى ثَ آهْؾل
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 فقداى ضاختار ضٌد هلی -۸-۲

تست ػٌْاى قٌع هلی ثَ لسبٔ زمْلی ظاؼای انکبل ّ ایؽاظ اقت چؽاکَ قٌع هلی گػاؼی ایي قٌع  ُوچٌیي ًبم

ؼثّ ّ ثبؾثیٌی ّ تًْیت یک ًِبظ فؽا ظقتگبُی هبًٌع نْؼای ػبلی  ُبی غی هسًْل هٓبلؼَ، تِیَ ّ تعّیي ظقتگبٍ

ثبالظقتی ظؼ  اًمالة فؽٌُگی، هدلف نْؼای اقالهی ُكت کَ ایي فؽآیٌع ْی ًهعٍ ّ ايْاًل ثَ ظلیل ّخْظ اقٌبظ

گػاؼی، قبضتبؼ یک  ُوچٌیي ایي قٌع ثَ لسبٔ هعیؽیتی ّ قیبقت. کهْؼ ًیبؾی ُن ثَ قٌع هلی ظیگؽی ًیكت

 .قٌع ؼا ًعاؼظ ّ ظاؼای انکبالتی فؽاّاى فٌی ّ ؼّنی اقت

 هغایرت با ضٌد تحىل بٌیادیي آهىزظ و پرورظ و ًقػه جاهع علوی کػىر -۹-۲

ظؼ ثطهی اؾ ایي هتي ًیؿ ثَ اقٌبظ . قٌع ّ اقٌبظ ثبالظقتی ظؼ کهْؼ اقتآًچَ هِن اقت ؼاثَٓ هیبى ایي 

تؼِعات ّ العاهبت ایؽاى ظؼ تعّیي قٌع هلی آهْؾل تب زعّظ ؾیبظی ظؼثؽظاؼًعٍ »: نعٍ ّ آهعٍ اقت ثبالظقتی انبؼٍ

ُبی آهْؾنی ّ  تآهیؿ ّ زػف ػْاهل ثبؾظاؼًعٍ ظؼ خِت تْقؼَ ّ تؽّیح آهْؾل ّ ثؽاثؽ قبؾی فؽو ؼاُجؽظُبی هْفمیت

 .«قبالى ثْظٍ اقت کٌٌعٍ ؾهیٌَ انتغبل ثؽای خْاًبى ّ ثؿؼگ ای ثؽای ظضتؽاى ّ پكؽاى ّ فؽاُن آهْؾل زؽفَ

ًگبُی الِی، اًكبًی ّ ( ۱ثٌع  ۱فًل )کَ کَ قٌع تسْل  هعاؼی اقتْاؼ اقت ظؼزبلی قٌع یًْكکْ ثؽ هجٌبی اًكبى

الوللی تفکیک  ظؼ هٌظؽ اقٌبظ ثیي. فبّت ثَ همْلَ خٌكیت ظاؼظایي قٌع ؼّیکؽظی هت. ایؽاًی ثَ ایي هكئلَ ظاؼظ

  –۲-۱۶ -۵/۶ؼاُکبؼ )کَ ظؼ قٌع تسْل  ظؼزبلی. خٌكیتی هًعاق ثبؼؾ تجؼیٍ خٌكیتی ّ ضهًْت خٌكی اقت

. ُبی ظیٌی ْؽازی ّ تعّیي نعًع ُب ّ ًمم هتفبّت ظضتؽ ّ پكؽ ّ ظؼ ًظؽ گؽفتي آهْؾٍ هتٌبقت ثب تفبّت( ۱۴/۲ -۱/۱

: ُدؽی نوكی ۱۴۰۴اًعاؾ ػلن ّ فٌبّؼی خوِْؼی اقالهی ایؽاى ظؼ افك  لهَ خبهغ ػلوی کهْؼ چهنظؼ ى

نعٍ ظؼ هکتت اقالم ّ اًمالة ّ ثب ظاًهوٌعاًی ظؼ ْؽاؾ  ُبی يبلر، فؽُیطتَ، قبلن ّ تؽثیت ثؽضْؼظاؼ اؾ اًكبى

 .ّ قٌع ظاضلی اقتایي هكئلَ ثیبًگؽ تفبّت ًظؽی ثیي ایي قٌع ّ ظ(. ۱-۲ثٌع )ُبی خِبى  ثؽتؽیي

( ۲/۵ -۸/۵ -۱۵/۱-۲/۱ؼاُکبؼ )تأکیع قٌع آهْؾل ثؽ اُویت آهْؾل زمْق ثهؽ ثؽ تْقؼَ پبیعاؼ ثب آًچَ ظؼ قٌع تسْل 

ظؼ قٌع تسْل هجٌب ثؽ اقبـ . هجٌبی زمْق ثهؽ ظؼ اقالم ّ آًچَ ظؼ ایي قٌع آهعٍ، هتفبّت اقت. آهعٍ، هغبیؽت ظاؼظ

. ُب ثَ قوت تؼبلی اقت ُعایت اًكبى. اقبـ اقالم ّ ضعاهسْؼی اقت ُبی ظیٌی اقت ّ ؼّیکؽظل ثؽ آهْؾٍ

ظؼ ًمهَ خبهغ ُعف . هسْؼ فمّ اًكبى اقت. کَ ظؼ قٌع یًْكکْ ًگبٍ ثَ اًكبى، ًگبُی اّهبًیكتی اقت ظؼزبلی

ا ُبی نبیكتَ ُوؽاٍ ثباضالق ّ ظقتیبثی ثَ ػلْم هتٌبقت ة اقتمؽاؼ خبهؼَ ظاًم ثٌیبى ثب ثؽضْؼظاؼی اؾ اًكبى

 (۴ّ   ۳، ۲ثٌعُبی )ًیبؾُب اقت 

ظؼيع اؾ کل هطبؼج هلی ثَ  ۲۰تب  ۱۵ظؼيع اؾ تْلیع ًبضبلى هلی ّ یب زعالل  ۶تب  ۴ظؼ ایي قٌع اضتًبو زعالل 

کَ ظؼ قٌع تسْل ثٌیبظیي اضتًبو ثْظخَ ثٌب ثَ اهکبًبت ّ هٌبثغ ُؽ کهْؼ ثبیع هسمك نْظ  آهْؾل تأکیع ظاؼظ، ظؼزبلی

ایي ظؼ زبلی اقت کَ ظؼ ًمهَ خبهغ؛ افؿایم قِن تْلیع هسًْالت ّ ضعهبت هجتٌی ثؽ ظاًم ّ (. ۲۰/۴ؼاُکبؼ )

 .(۵ثٌع )ظؼيع تْلیع ًبضبلى ظاضلی کهْؼ انبؼٍ ظاؼظ  ۵۰فٌبّؼی ظاضلی ثَ ثیم اؾ 

یًْكکْ ظؼ ایي قٌع هتؼِع اقت ثَ زوبیت اؾ کهْؼُب ثؽای تعاّم تؼِع قیبقی، تكِیل گفتگْ ثؽای 

ثَ انتؽاک گػانتي ظاًم ّ تعّیي اقتبًعاؼظُب، پبیم پیهؽفت ظؼ خِت ظقتیبثی ثَ اُعاف ّیژٍ  گػاؼی، قیبقت

ثؽای آهْؾل  ۲۰۳۰ای ّ خِبًی ثؽای ؼاُجؽی اخؽای ظقتْؼ کبؼ  آهْؾنی، ثؽلؽاؼی پیًْع هیبى غیٌفؼبى هلی، هٌٓمَ

کهْؼُب ظؼ چبؼچْة هْاؾیي  ایي ظؼ زبلی اقت کَ ظؼ ایؽاى هٌبقجبت ثب قبیؽ. کَ ایي هسل تؽظیع اقت ۲۰۳۰

ّ ظؼ ًمهَ ( ۱۱/۹ّ  ۱۱/۱۱ؼاُکبؼُبی )ایي ههبؼکت ثب اّلْیت خِبى اقالم اقت کَ ظؼ قٌع تسْل . اقالهی اقت

 .ُن ثؽ آى تأکیع نعٍ اقت ۸ّ  ۷خبهغ ظؼثٌعُبی 
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فًل )قٌع تسْل  ظاًع کَ ثب قبالؼی، زمْق ثهؽ ّ غیؽٍ هی یًْكکْ قٌع آهْؾل ؼا ثَ ػٌْاى اثؿاؼی ثؽای تؽّیح هؽظم

ُوچٌیي قٌع . ُبیی آنکبؼ ظاؼظ تفبّت( ۵-۳ّ  ۴-۳، ۳-۳ثٌعُبی )ّ قٌع ًمهَ خبهغ ػلوی کهْؼ ( ۱ثٌع  -اّل

 .یًْكکْ آهْؾل ؼا اثؿاؼی ثؽای ثؽاثؽی هیبى ؾًبى ّ هؽظاى تلمی کؽظٍ اقت

ُبی خٌكیتی ثَ  ثَ تفبّت کَ ظؼ ًظبم تؽثیتی اقالم ثب تْخَ نعٍ، ظؼزبلی ظؼ ایي قٌع ثَ ثؽاثؽی خٌكیتی انبؼٍ

( ۱۴/۲ّ  ۱/۱، ۱۶/۲، ۵/۶ؼاُکبؼُبی )ؼّیکؽظ ایي قٌع ثب آًچَ ظؼ قٌع تسْل . نْظ ظضتؽاى ّ پكؽاى آهْؾل ظاظٍ هی

 .آهعٍ، هتفبّت اقت

گْیی ثَ ًیبؾُبی یبظگیؽًعگبى هتفبّت ؼا هْؼظتْخَ لؽاؼ  ُبی ػوْهی تسْل گؽایبًَ ثؽای پبقص قٌع یًْكکْ قیبقت

گؽایی ظؼ ًظبم تؽثیتی اقالم ثبیع ظؼ چبؼچْة هجبًی اقالهی ثبنع؛  ایي ظؼ زبلی اقت کَ ُؽگًَْ تسْل .ظاظٍ اقت

 .کَ ظؼ قٌع تسْل فًل ُهتن ثعاى تأکیع نعٍ اقت

ایي ؼّیکؽظُب ظؼ . نعٍ اقت ثیٌی ای اؾ ؼّیکؽظُبی ؼاُجؽظی پیم ثؽای اُعاف ثلٌع پؽّاؾاًَ ایي قٌع هدوْػَ

ثلکَ تسمك آى، قٌع ؼاُجؽظی تسْل . ًیكت ۲۰۳۰ّ پؽّؼل ایؽاى هْخت تسمك اُعاف اًعاؾ ًظبم آهْؾل  چهن

گیؽی ًظبم آهْؾنی ّ  اًعاؾ ًظبم آهْؾنی اػالهیَ خِت کٌع ثَ چهن ثٌیبظیي ظؼ آهْؾل ّ پؽّؼل اقت کَ انبؼٍ هی

ایي . کٌع تؽقین هی ؼا ۱۴۰۴ثیبًگؽ ُْیت ّ آؼهبى آى اقت کَ تًْیؽی اؾ همبيع آیٌعٍ ًظبم آهْؾنی کهْؼ ظؼ افك 

قبلَ ّ  اًعاؾ ثیكت ُبی کلی ًظبم، قٌع چهن لبًْى اقبقی، قیبقت: اًعاؾ ثؽ اقبـ اقٌبظ ثبالظقتی چهن

ّ فًل چِبؼم  ۱۱فًل اّل ثٌع )نْظ  تؽقین هی ۱۴۰۴فلكفَ تؼلین ّ تؽثیت ظؼ خوِْؼی اقالهی ایؽاى، ظؼ افك 

 .(اًعاؾ چهن

الوللی تفکیک  ظؼ اقٌبظ ثیي. یع ػبؼی اؾ ُؽگًَْ تجؼیٍ ّ ضهًْت ثبنعهستْای آهْؾنی ثؽ اقبـ قٌع یًْكکْ ثب

ایي ظؼ زبلی اقت کَ ظؼ ًظبم تؽثیتی اقالم آهْؾل ثؽ . خٌكیتی اؾ هًبظیك اػوبل تجؼیٍ ّ ضهًْت خٌكی اقت

 َّْذ ظؼ ثیٌٌع؛ کَ ثَ ُبی خٌكیتی آهْؾل هی ُبی خٌكیتی اقت؛ ظضتؽاى ّ پكؽاى ثؽ اقبـ تفبّت اقبـ تفبّت

 .(۳-۳ثٌع )ُوچٌیي ظؼ ًمهَ خبهغ ( ۱/۱ّ  ۱۶/۲، ۵/۶ؼاُکبؼُبی )قٌع تسْل هْؼظ تأکیع لؽاؼگؽفتَ اقت 

ُب، ؼّیکؽظُب ّ ظاًهی کَ  ُب، اؼؾل اؼتمبی هِبؼت: ظؼ ایي قٌع ثَ هفِْم آهْؾل ثبکیفیت کَ ػجبؼت اقت اؾ

کٌع تب ثتْاًٌع  اؾظ ّ ثَ آًبى کوک هیـ نِؽًّعاى ؼا ثؽای یک ؾًعگی قبلن کَ اقتسمبق آى ؼاظاؼًع تْاًوٌع هی

ؼّ نًْع کَ ایي تؼؽیف ثب قٌع تسْل ثٌیبظیي کَ همؽؼ  ُبی هلی ّ خِبًی ؼّثَ تًویوبت آگبُبًَ اتطبغ ّ ثب چبلم

ُب ّ  چٌیي اؾ تْاى تفکؽ، ظؼک ّ کهف پعیعٍ ُبی پبیَ ّ ػوْهی قبؾگبؼ ثب ًظبم هؼیبؼ اقالهی، ُن اؾ ظاًم: ظاؼظ هی

ُب ّ ؼّزیَ هْاخَِ ػلوی  ػٌْاى آیبت الِی ّ تدلی فبػلیت ضعاًّع ظؼ ضلمت ّ ًیؿ ظاًم، ثیٌم ّ هِبؼتؼّیعاظُب ثَ 

( ۳-۳ثٌع )ّ ًمهَ خبهغ ػلوی کهْؼ ( فًل ُفتن) .ّ ضالق ثب هكبئل فؽظی ّ ضبًْاظگی ّ اختوبػی ثؽضْؼظاؼًع

 .تفبّتی آنکبؼ ظاؼظ

( ۱۱/۹ؼاُکبؼ )قبؾی اُعاف خِبًی آهْؾل ظؼ چبؼچْة ایي قٌع ثب آًچَ ظؼ قٌع تسْل ثٌیبظیي  ُب ثَ ثْهی تؼِع ظّلت

 .قبؾی ایي اُعاف فمّ ظؼ چبؼچْة هْاؾیي اقالهی هوکي اقت چْى ثْهی. آهعٍ هتفبّت اقت

ثؽای اظاهَ تسًیل آًبى َؽّؼی یکی اؾ اُعاف ایي قٌع تُویي اقبـ اهٌیت ؾًبى ّ ظضتؽاى ظؼ فُبُبی یبظگیؽی کَ 

ایي هكئلَ ظؼ قٌع تسْل . گیؽًع پػیؽتؽ ّ ثیهتؽ ظؼ هؼؽٌ ضهًْت لؽاؼ هی چْى ُوگبم ثب ثلْؽ، ظضتؽ آقیت. اقت

 .ثَ نکل هجؽٌُی آّؼظٍ نعٍ اقت ۱۴/۲ -۱/۱ -۱۶/۲ -۵/۶ثٌیبظیي ظؼ ؼاُکبؼُبی 

 کلی برًاهه غػن تىضعه های هغایرت باضیاضت ۱۰-۲

تمْیت ًِبظ ضبًْاظٍ ّ خبیگبٍ ؾى ظؼ آى ّ اقتیفبی زمْق نؽػی ّ »: آهعٍ اقت ۴۶کلی ظؼ ثٌع  ُبی ظؼ قیبقت

ایي ثٌع ثب ؼّیکؽظی کَ ظؼ قٌع یًْكکْ زبکن « .ُب ّ تْخَ ّیژٍ ثَ ًمم قبؾًعٍ آًبى لبًًْی ثبًْاى ظؼ ُوَ ػؽيَ
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چْى هجبًی قٌع یًْكکْ ّ ًگبُم ثَ ؾى تُبظی کبهاًل آنکبؼ ثب آًچَ ظؼ هجبًی اقالهی آهعٍ . اقت، هتفبّت اقت

اخؽای قٌع تسْل ثٌیبظیي آهْؾل ّ تأکیع ثؽ ظّؼاى »: ظاؼظ ُبی کلی همؽؼ هی قیبقت ۷۵ُوچٌیي ثٌع . اقت ظاؼظ

 .اقت تفبّتی آنکبؼ ظاؼظ کَ ثب آًچَ ظؼ هتي قٌع یًْكکْ آهعٍ« تسًیلی کْظکی ّ ًْخْاًی
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 ثب آضظٍی تَفیك زوتط ػلی وطهی 

 (ػح.. )استبز زاًطگبُ ػلَم پعضىی ثمیِ ا
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