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 دفتر مرکزی

 استان...................................... :

عنواى طرح :تْیِ ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمش
هعرفی اجوبلی حوزه درخواستکننده (ثیبى رسبلتهب ،هأهوریتهب و فعبلیتهب)
کویتِ اهذاد اهبم خویٌی(سُ) ثش اسبس اًذیطِ ٍ تفکش دیٌی ٍ فمْی حضشت اهبم خویٌی(سُ) ٍ ثِ دست ایطبى ثب َّیت دیٌی ٍ
هشدهی ،جْبدی ػبمالوٌفؼِ ٍ غیشاًتفبػی تأسیس ضذ تب پیبمآٍس فشٌّگ احسبى ،ایثبس ،اًفبق ٍ ًیکَکبسی دس جبهؼِ اسالمهی
ثَدُ ٍ غیشت ٍ کشاهت اًسبًی سا دس حوبیت اص هحشٍهبى حفظ کٌذّ .ذف اص تطکیل اهذاد اهبم(سُ) تَاًوٌذسالبصی ٍ ضالکَفبیی
استؼذادّب ٍ تأهیي خَداتکبیی ،تمَیت ٍ سضذ ایوبًی ٍ اػتمبدی ًیبصهٌذاى ٍ هحشٍهبى ثب اسایِ خالذهبت اجتوالبػی ،حوالبیتی،
فشٌّگی ٍ هؼیطتی ثِ آًبى هیثبضذ.
ًَع عشح :ثٌیبدی 

تَسؼِای 

عجمِثٌذی :ػبدی 

کبسثشدی 

هحشهبًِ 

الف) ثیبى هسأله
کبّص فمش ٍ ًبثشاثشی یکی اص سیبستّبی هْن دٍلتّب دس چٌذ دِّی اخیش ثَدُ است .ثب ایي حبل ثِسغن الالذاهبت هٌبسالت
اًجبم ضذُ فبصلِ صیبدی تب سسیذى ثِ ٍضؼیت هغلَة ٍجالَد داسد" .الیالِّالبی هتؼالذد اعمػالبتی"" ،آهبسّالبی هتٌالبلو ٍ
هتفبٍت"" ،ضؼف دس ًظبم ضٌبسبیی افشاد ًیبصهٌذ جبهؼِ" ٍ "ػذمًوبیص تفبٍتّبی هْن ثالیي هٌغمالِای دس ضالبخ ّالبی
کمى" آسیتّبی هَجَد دس ایي صهیٌِ سا تطذیذ کشدُ است .استوشاس ضؼفّبی هَجَد ًتیجالِی ػولکالشد ًبکالبفی ٍ ثؼضالب
ًبدسست دستگبُّبی اجشایی ٍ ّوچٌیي ػذم ّوگشایی ٍ تؼبهل ثیي ًْبدّب ٍ سبصهبىّبی ریشثظ هیثبضذ .دس ایي ساثغِ یکی
اص پیصًیبصّبی اصلی کِ ثٍِاسغِ آى ثسیبسی اص هطکمت ثٌیبدی حل خَاّذ ضذ ٍ دس صهیٌِ فمالش صدایالی مالبهی ثلٌالذ ثالِ
حسبة هیآیذ ،تْیِ ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمش است.
ػلیسغن ٍجَد هَاًغ هتؼذد دس ًْبدّب ٍ سبصهبىّبی هسئَل ثِ هٌظَس تْیِ ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمش ،فؼبلیتّالبی اًجالبم
ضذُ دس هشاکض ػلوی ٍ داًطگبّی ًطبى هیدّذ کِ سٍشّبی مًَبمًَی ثشای تْیِ ایي ًمطِ ٍجَد داسد .اص جولِ ایي سٍشّب
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هیتَاى ثِ اًذیس چٌذ هتغیشُ ٍصًی ًیبصّبی پبیِ ،تشکیت اعمػبت کیفی ٍ دادُّبی ثبًَیِ ،هحبسجِ هسالتمین اص دادُّالبی
آهبسمیشی ّضیٌِ ٍ دسآهذ خبًَاس (ثَدجِ خبًَاس) ،هحبسجِ هستمین اص دادُّبی سشضوبسی ٍ ثشآٍسد ًبحیِ کَچک اضبسُ کشد.
ّوچٌیي ضبخ ّبی هختلفی دس تْیِ ًمطِ فمش لبثل استفبدُ است کِ آىّب سا هیتَاى ثِ دٍ دستِ کلی ضبخ ّبی فمش ٍ
ضبخ ّبی ػذم اهٌیت غزایی تمسین کشد.
دس حبل حبضش کویتِ اهذاد اهالبم خویٌالی(سُ) لصالذ داسد تالب اص تَاًوٌالذی هشاکالض ػلوالی ٍ هَسسالبت پژٍّطالی ٍ ّوچٌالیي
ظشفیتّبی هَجَد دس سبیش سبصهبىّب ثِ هٌظَس تْیِ ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمش استفبدُ ًوبیذ.
ة) اهویت و ضرورت انجبم پژوهش
ثشای ثیبى اّویت ٍ ضشٍست تْیِ ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمش هیتَاى ثِ هَاسد صیش اضبسُ کشد.
ة )1-هدف از تشکیل کویته اهداد اهبم

(ره)

تَاًوٌذسبصی ٍ ضکَفبیی استؼذادّب ٍ تأهیي خَداتکبیی ،تمَیت ٍ سضذ ایوبًی ٍ اػتمبدی ًیبصهٌذاى ٍ هحشٍهبى ثب اسایِ
خذهبت اجتوبػی ،حوبیتی ،فشٌّگی ٍ هؼیطتی ثِ آًبى
ة )2-ثند  1هبده  6اسبسنبهه کویته اهداد اهبم خوینی

(ره)

ثشسسی ٍ ضٌبخت اًَاع هحشٍهیتّبی هبدی ٍ هؼٌَی ًیبصهٌذاى ٍ تجییي آىّب ٍ ضٌبسبیی افشاد ٍ خبًَادُّبی الصمالحوبیِ
دس ضْش ،سٍستب ٍ ػطبیش.
ة )3 -حکن شوبره  9ثرنبهه ششن کویته اهداد اهبم

(ره)

هشکض ثشًبهِسیضی ٍ پژٍّص هَظف است ثب ّوکبسی حَصُّبی حوبیت ٍ سمهت خبًَادُ ٍ سبیش حَصُّب ٍ ثب استفبدُ اص
ثستشّبی الکتشًٍیک ثِ ٍیژُ ثبًک اعمػبتی سبیش دستگبُّب ًسجت ثِ تکویل ثبًک اعمػبت ًیبصهٌذاى تب پبیبى سبل دٍم
ثشًبهِ الذام ٍ ًمطِ جبهغ جغشافیبی فمش کطَس سا تْیِ ٍ یب تکویل کٌذ.
ة )4 -اقداهبت نبکبفی و نبتوبم سبزهبىهبی هسئول در زهینه تهیه نقشه جبهع جغرافیبیی فقر
ة )5 -کبرثردهبی ههن و اسبسی نقشه جغرافیبیی فقر که شبهل هوارد زیر هیثبشد
 ضبخ ّبی ّوفضٍى کطَسی هؼوَال تفبٍتّبی هْن ثیي هٌبعك یب ثخصّالبی هختلالف کطالَس سا ثیالبى هالیکٌٌالذ .ایاليتفبٍتّب هؼوَال دس توبم کطَسّب ثیي هٌبعك هختلف ٍجَد داسد .اسائِ ضبخ ّبی فمش ٍ ػَاهل هؤثش ثش آى ثالش اسالبس آهالبس
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هٌبعك کَچکتش ثِ صَست ًمطِّبی جغشافیبیی ،فمش سا ثِ خَثی ًطبى هیدّذ.
 ػمٍُ ثش ضبخ ّبی اصلی ًشخ سشضوبس فمش ،اثؼبد هختلف فمش سا هیتَاى اص عشیك ًوبیص ثِ هخبعجبى اًتمبل داد .هضیالتاصلی ایي سٍش آى است کِ ثب کٌبس ّن لشاسدادى ًمطِّب هی تَاى ثِ سبدمی ثِ استجبط ثیي اثؼبد هختلف فمش یب ػَاهل هالؤثش
ثش آى پی ثشد.
 ًمطِّبی فمش ثشای اًتخبة هٌبعمی اص کطَس کِ ػولیبت تَسؼِای دس آى اٍلَیت داسد استفبدُ هیضَد. ًمطِّبی فمش دس عشاحی ًظبمّبی حوبیتی ثشای کبّص فمش ًیض هیتَاًذ استفبدُ ضَد .ثخص هْوی اص ثشًبهِّبی حوبیتًمذی دس دًیب اص تشکیجی اص سٍشّبی ضٌبسبیی جغشافیبیی استفبدُ هیکٌذ.
ثب توجه ثه هطبلت یبد شده ثدوى شک تهیه نقشه جغرافیبیی فقر تأثیر شگرفی ثر فرآیندد ثرنبهدهریدسی ثدرای
هجبرزه ثب فقر و هحروهیت ،شنبخت و تحلیل اهکبنبت و تنگنبهدب و سدط ثنددی هندبطا از ن در ثرخدورداری و
هحروهیت و  ...خواهد داشت.
ج) اهداف
هدف اصلی :تْیِ ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمش ثش اسبس آخشیي ًمطِّبی تْیِ ضذُ تَسظ سبصهبى ًمطِثشداسی کطَس
اهداف فرعی:
 ضٌبسبیی ،ثشسسی ٍ تحلیل دادُّب ٍ الیِّبی اعمػبتی ًیبصهٌذاى دس کویتِ اهذاد اهبم خویٌی(سُ) ٍ سبصهبىّالب ٍ ًْبدّالبیریشثظ (ضٌبسبیی حذالل  033الیِ دادُّبی ًْبد اهذاد ٍ حذالل  033الیِ دادُّبی هشتجظ دس خبسج اص سبصهبى)
 ایجبد هٌجغ اعمػبتی جبهغ ،عجمِثٌذی ضذُ ٍ هتوشکض ًیبصهٌذاى اسصیبثی الگَّبی هکبًی ٍ اًتخبة الگَی هٌبست ثشای تْیِ ًمطِ جغشافیبیی فمش تْیِ پشٍتکل ثشای ثِسٍصسسبًی ٍ پبیص ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمشد) شرح درخواست
 اسایِ پشٍپَصال هٌغجك ثب  ٍ RFPهطتول ثش ًمطِ ساُ ٍ ضشح خذهبت ،جذٍل صهبىثٌذی هشاحل الذام ٍ تحلیل ّضیٌِّب الذام ثشای تْیِ ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمش پس اص تأییذ پشٍپَصال تَسظ کبسفشهب ٍ اًؼمبد لشاسداد اسایِ مضاسشّبی هٌظن هبّیبًِ ثِ ّیأت داٍسی هؼشفی ضذُ اص سَی کبسفشهب ٍ اخز ًظش اصمحی3

 هستٌذسبصی هکتَة کلیِ الذاهبت ٍ فؼبلیتّبی هٌجش ثِ تْیِ ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمش آهَصش ً 03فش اص کبسکٌبى کویتِ اهذاد اهبم(سُ) جْت ساّجشی ٍ ثِسٍص سسبًی ًمطِ ثِ هذت 61سبػت ثشای ّش ًفشه) دستبوردهب و خروجیهبی هورد انت بر
 ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمش تْیِ پشٍتکل ثشای ثِسٍصسسبًی ٍ پبیص ًمطِ جبهغ جغشافیبیی فمشز) انت برات از هجری
تٌظین جذٍل صهبىثٌذی ،هؼشفی تین تحمیك ثِ صَست کتجی ،سػبیت لَاًیي ٍ همشسات اهذاد اهبم(سُ) ،استفبدُ اص آخشیي هٌبثغ
ٍ هستٌذات هَجَد ،مضاسش هطکمت هطبّذُ ضذُ دس حیي اجشای کبس ثِ هٌظَس تحَیل دس هَػالذ همالشس ،حضالَس دس کلیالِ
جلسبت هَسد ًیبص ،اػمم ًیبص کتجی الضاهبت هَسد ًیبص ،مضاسش دٍسُای پیطشفت کبس هغبثك جذٍل صهبىثٌذی ،سػبیالت اصالَل
هحشهبًگی اعمػبت ثِ دست آهذُ ،تحَیل ًسخِّبی پیصًَیس ٍ ًْبیی عشح.
ح) هدت اجرای طرح
 -صهبى پیطٌْبدی ثشای اجشای عشح  60هبُ هیثبضذ.
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