
1 

 



 ((ن بًشُر  تًسؼٍ استا مليسىذ))
 1393 ثبظثيٙي قسٜ آشضؾٙس ّٔي تٛؾؼٝ اؾتبٖ ثٛقٟط

الف ـ اصلي تريه قابليت َاي تًسؼٍ  

 ٔٛلؼيت ٔىب٘ي ٚيػٜ اؾتبٖ .1

 ثطذٛضزاضي اظ وٕتطيٗ فبنّٝ ٘ؿجي ،وكٛض ػطثي حبقيٝ ذّيح فبضؼ5 ٕٞدٛاضي ثب ،زاضا ثٛزٖ َٛال٘ي تطيٗ ٘ٛاض ؾبحّي ذّيح فبضؼ)

 (ـ خٙٛة  قٕبَاضتجبَيٚ اؾتمطاض زضٔحٛض ثب ٔٙبَك ٔطوعي وكٛض ٕٚٞچٙيٗ وكٛضٞبي حبقيٝ ذّيح فبضؼ ٘ؿجت ثٝ ؾبيطثٙبزض خٙٛثي 

 ،ثٟطٜ ٌيطي اظ آٖ ثؼٙٛاٖ لُت تٛؾؼٝ اؾتبٖ ٚ أىبٖ تٛؾؼٝ زضيب ٔحٛض زض ثرف ٞبي ٔرتّف اظ خّٕٝ تدبضت ٚ ٔدبٚضت ثب زضيب  .2

 ... ٚضظقٟبي آثي ٚ ؾبحّي ٚ،ٌطزقٍطي،قيالت  ،نٙبيغ زضيبيي

 :خبيٍبٜ ثطتط اؾتبٖ ثؼٙٛاٖ لُت ّٔي تِٛيس ا٘طغي .3

  قٕبِي ٚ ،ٚخٛز شذبيط ػظيٓ ٘فت ٚ ٌبظ  اظ قٕبِي تطيٗ تب خٙٛثي تطيٗ ٘مُٝ اؾتبٖ ثٛيػٜ شذبيط حٛظٜ ٞبي پبضؼ خٙٛثي 

  ٌبظ ٚ پتطٚقيٕي،فالت لبضٜ ٚ أىبٖ تٛؾؼٝ نٙبيغ پبييٗ زؾتي ٔطتجٍ ثب ٘فت 

 ٚخٛز تٟٙب ٘يطٌٚبٜ اتٕي وكٛض زض اؾتبٖ ثٛقٟط 

  ثبزي ٚ أٛاج،ٚخٛز ٔٙبثغ ا٘طغي ٘ٛ اظ خّٕٝ ذٛضقيسي 

  اؾتمطاض پبيب٘ٝ نسٚض ٘فت ذبضي ثؼٙٛاٖ انّي تطيٗ پبيب٘ٝ نبزضاتي ٘فت وكٛض .4

 تبؾيؿبت ثٙسضي   ثٙبزض ٔتؼسز تدبضي ٚثطذٛضزاضي اظ،أطتدبضت ؾبثمٝ زيطيٙٝ زضأىبٖ ٌؿتطـ ٚتٛؾؼٝ فؼبِيتٟبي ثبظضٌب٘ي ثبتٛخٝ ثٝ  .5

ثطذٛضزاضي اظ ؾٛاحُ ظيجب ٚ وٓ ٘ظيط ٚ اوٛؾيؿتٓ ٞبي ٔؿتؼس   تبضيري ٚ تدبضي ٕٞچٙيٗ،لبثّيت ٔتٙٛع زض حٛظٜ تٛضيؿٓ فطٍٞٙي  .6

   زضيبيي تٛؾؼٝ فؼبِيتٟبي ٌطزقٍطيخٟت خصة ٌطزقٍطاٖ زاذّي ٚ ذبضخي ٚ

 ثٙبزضٔتؼسز نيبزي ٚ ظطفيت لبثُ تٛخٝ زض تِٛيس ٚپطٚضـ آثعيبٖ ٚنٙبيغ تجسيّي ٚفطآٚضي ٔحهٛالت زضيبيي،ٚخٛزٔٙبثغ غٙي زضيبيي .7

  ٌطٔؿيطي ٌّرب٘ٝ اي ذبضج اظ فهُ نيفي خبت ٚ ا٘ٛاع ٔحهٛالت وكت، ذطٔب ثطذٛضزاضي اظ قطايٍ الّيٕي ٔٙبؾت ثطاي وكت .8

 پػٚٞكىسٜ ،ٚخٛز زا٘كٍبٟٞب ، ٔطاوع آٔٛظـ ػبِي، ٔٛؾؿبت پػٚٞكي ٚ تحميمبتي ترههي ٚ ّٔي اظ لجيُ ٔطوع تحميمبت ٞؿتٝ اي  .9

 ... ايؿتٍبٜ ّٔي ٌيبٞبٖ قٛضپؿٙس ٚ، ٔطوع ّٔي تكريم ثيٕبضيٟبي ٔيٍٛ،ّٔي ٔيٍٛ 

 ٚ آثٟبي ٘بٔتؼبضفٚخٛز ٔٙبثغ آة ؾُحي لبثُ ٟٔبض  .10

ثب خٟت نبزضات فطآٚضزٜ ٞبي ٔؼس٘ي  تٛؾؼٝ فؼبِيت ٞبي ٔطتجٍ ٚ أىبٖ فطآٚضي ٚ ٔطغٛةٚضزاضي اظ شذبيط ٔؼس٘ي غيطفّعي ثطخ .11

 اظ زضيب   ٔؼبزٖفبنّٝ ثؿيبض ٘عزيهتٛخٝ ثٝ 

ٌ تريه تىگىاَا ي محذيديت َاي تًسؼٍ  ب ـ ػمذ

 اؾتبٖ، ؾالٔت،تبثيطات ٔرطة نٙبيغ ٘فت ٚ ٌبظ ثط ٔحيٍ ظيؿت  ٖ  . أٙيت ٚ تٛؾؼٝ ٔتٛاظ

 ثطٚظ ذكىؿبِي ٞبي ٔتٛاِي ٚ وبٞف آثٟبي ؾُحي ٚ ظيطظٔيٙي،ٔحسٚزيت ٔٙبثغ آة قيطيٗ ثسِيُ پبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ ثبض٘سٌي . 

 ٔحسٚزيت ثٟطٜ ٌيطي ثٟيٙٝ اظ ؾٛاحُ اؾتبٖ ثٝ ػّت اذتهبل لؿٕت ٞبي حبئع إٞيت آٖ ثٝ َطح ٞب ٚ پطٚغٜ ٞبي ثعضي ّٔي. 

 آة ٚػسْ أىبٖ پٌّٟٛيطي قٙبٚضٞبيي ثبظطفيت ٞبي ثبال زضثٙبزض ٓ  ٕٞچٙيٗ ػسْ تٙبؾت تبؾيؿبت ثٙسضي ثبلبثّيت ٞبي اؾتبٖ ،ػٕك و

  ٔحسٚزيت فًبيي ثب تٛخٝ ثٝ قىُ ثٙسي خغطافيبيي اؾتبٖ ثب ََٛ ظيبز ٚ ػطو وٓ ٚ تبثيط ٘بٔٙبؾت آٖ ثط قىُ ٌيطي ؾّؿّٝ ٔطاتت

 ٔطاوع فؼبِيت ٚ ؾىٛ٘ت

 وٕجٛز أىب٘بت ٚ ظيطؾبذتٟبي حُٕ ٚ ٘مُ ثٛيػٜ حُٕ ٚ ٘مُ ضيّي ٚ ٞٛايي ٚ ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ضاٟٞبي ٔٛانالتي ثب اؾتبٟ٘بي ٞٓ خٛاض. 

 ٘بٍٕٞٛ٘ي ٚ فطؾٛزٜ ثٛزٖ ظيطؾبذتٟبي قجىٝ تٛظيغ ٚ ا٘تمبَ ثطق ٚ ٔربثطات زضٖٚ ٚ ثطٖٚ اؾتب٘ي 

 وٕجٛز اضايي حبنّريعوكبٚضظي ٚ فطؾبيف ٚ قٛضي ذبن . 

 أىب٘بت ٚ تؿٟيالت ٔحيُي ثطاي خصة ٚ ٍٟ٘ساقت زض اؾتبٖ،وٕجٛز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔترهم ٚ ٔبٞط ٚ ٔحسٚزيت قسيس ظيطؾبذتٟب  

 يطيت ثبالي اؾتٟالن تبؾيؿبت ظيطثٙبيي ثٝ زِيُ ٚخٛز آة ٚ ٞٛاي ٌطْ ٚ ٔطَٛة ٚ ضيعٌطزٞب. 

 ي ٚ پبييٗ ثٛزٖ ؾُح قبذم ٞبي ػٕطاٖ قٟطي زض اؾتبٖ٘بٍٕٞٛ٘ي ٚ فطؾٛزٜ ثٛزٖ ثبفت ، تبؾيؿبت ٚ ظيطؾبذتٟبي قٟط. 

  ُٔحسٚزيت تٛؾؼٝ قٟط ثٛقٟط ثٝ ػّت اؾتمطاض پبزٌبٟ٘ب ٚ ٔطاوع ٘ظبٔي ٚ ٘يطٌٚبٜ اتٕي ٚ حطيٓ آٖ زض ثرف ػٕسٜ اي اظ اضايي لبث

 قٟط ٚ ٚؾؼت اضايي پؿت ٚ آثٍيطتٛؾؼٝ 

 اثطات ٔٙفي زض ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي اؾتب٘ي ٚ َطح ٞبي ،ػسْ أىبٖ ٔكبضوت اؾتبٖ زض ٔطاحُ تؼطيف ٚ تهٛيت َطح ٞبي ثعضي ّٔي ٚ 

ٝ اي ٘بقي اظ اثٟبْ زض اثؼبز ٚ چٍٍٛ٘ي اخطاي َطحٟب ٚ پطٚغٜ ٞبي ّٔي  .تٛؾؼ
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 ج ـ مسائل اساسي استان  

  ضػبيت ٘ىطزٖ اؾتب٘ساضزٞبي ظيؿت ٔحيُي  ٌبظ ٚ ٘يطٌٚبٜ اتٕي ثسِيُ ،تجؼبت ظيؿت ٔحيُي ٘بقي اظ فؼبِيتٟبي ٘فت

  ٚ فطاٞٓ ٘جٛزٖ ظيطؾبذتٟب ٚ اِعأبت پسافٙس غيطػبُٔ ٚ ٔسيطيت ثحطاٖ زض اؾتبٖ ثٝ ذهٛل ثب ٚخٛز نٙبيغ ٔؿتمط زض پبضؼ خٙٛثي

 .٘يطٌٚبٜ اتٕي

 ٔكبضوت يؼيف ثرف ذهٛني زض فؼبِيتٟبي التهبزي ٚ اختٕبػي 

 ٖػسْ تٙبؾت ويفيت ذسٔبت آٔٛظقي ٚ پػٚٞكي ثب ٘يبظٞبي ٚالؼي خبٔؼٝ زض وّيٝ ؾُٛح ٚ ظطفيت ٔحسٚز زا٘كٍبٟٞبي زٚاتي اؾتب. 

  زضٔب٘ي اضائٝ قسٜ زض اؾتبٖ–يؼف وٕيت ٚ ويفيت ذسٔبت ثٟساقتي  

 ٚضظقي ٚ تفطيحي زض اؾتبٖ،پبييٗ ثٛزٖ ؾُح ويفيت ٔحيُي قٟطٞب ٚ وٕجٛز فًبٞبي فطٍٞٙي . 

 ظطفيت پبييٗ ترّيٝ ٚ ثبضٌيطي ثٙبزض اؾتبٖ ٚ ػسْ ٚخٛز پبيب٘ٝ ٞبي ترههي نبزضاتي. 

 ػسْ تُبثك ويفيت ٚ ٘حٜٛ ػطيٝ ٔحهٛالت تِٛيسي اؾتبٖ ثب ٘يبظ ثبظاضٞبي ٞسف 

 وٕجٛز أىب٘بت ٚ تبؾيؿبت ٌطزقٍطي ٚ ٔطاوع البٔتي 

  ػسْ زؾتطؾي ثٝ ٔٙبثغ آة وبفي ٚ ُٕٔئٗ ثطاي تبٔيٗ ٘يبظٞب ٚ فؼبِيت ٞب 

  ٌؿتطـ قٛضي ٔٙبثغ آة ٚ فمساٖ تبؾيؿبت وبفي ٟٔبض آثٟبي ؾُحي 

  ٚ وبٞف قسيس شذبيط آثعيبٖ ٚ اظ ثيٗ ضفتٗ ثؿيبضي اظ ظيؿتٍبٟٞبي َجيؼي ٔٙبثغ آثعي ثسِيُ ثطزاقت ثي ضٚيٝ ٚ غيطٔدبظ

 .آِٛزٌيٟبي ٘بقي اظ تٛؾؼٝ فؼبِيتٟبي ٘فت ٚ ٌبظ

  ؾٙتي ثٛزٖ قيٜٛ تِٛيس ٚ پبييٗ ثٛزٖ ػّٕىطز زض ٚاحس ؾُح ٔحهٛالت وكبٚضظي ثٛيػٜ ذطٔب  

  ٝترطيت قسيس ٔٙبثغ َجيؼي اؾتبٖ ثسِيُ اؾتفبزٜ ٘بٔٙبؾت ٚ ثي ضٚي 

 ػسْ ايفبي ٘مف ٔؿئِٛيتٟبي اختٕبػي ٚاحسٞبي ثعضي ٔميبؼ ثٝ ٚيػٜ نٙبيغ ٘فت ٚ ٌبظ زض لجبَ خٛأغ ٔحّي 

 ٔحّيزٌٚبٍ٘ي ثيٗ فؼبِيت ٞبي ٔسضٖ نٙبيغ ٘فت ٚ ٌبظ ثب ؾبيط فؼبِيت ٞبي التهبزي . 

 ٞبي فًبيي ثيٗ خٙٛة ٚ قٕبَ اؾتبٖ ٘بقي اظ تٕطوع فؼبِيت ٞبي نٙؼتي زض ثرف َ  . خٙٛثي ٞبيػسْ تؼبز

 ا٘طغي پبضؼ زض قٟطؾتبٟ٘بي وٍٙبٖ ٚ ػؿّٛيٝ- ٌؿتطـ آؾيت ٞبي فطٍٞٙي ٚ اختٕبػي ٘بقي اظ اؾتمطاض ُٔٙمٝ ٚيػٜ التهبزي. 

  ٖفمساٖ فطًٞٙ وؿت ٚ وبضٌطايي ٚ وبضآفطيٙي ٚ وٕجٛز ظيطؾبذتٟبي الظْ خٟت تٛؾؼٝ فؼبِيتٟبي زا٘ف ثٙيب 

 فكبضذٖٛ ٚ ؾطَبٖ،چبلي،افعايف ٔيعاٖ ثيٕبضيٟبي غيطٚاٌيط زض اؾتبٖ اظ لجيُ زيبثت . 

 

د ـ َذف َاي بلىذ مذت  

ثطاي زؾتيبثي ثٝ تٛؾؼٝ زا٘ف پبيٝ ٚ زضيبٔحٛض اؾتبٖ تبويس ثط وبضثطز فٙبٚضيٟبي ثبتٛخٝ ثٝ ٔؿبئُ انّي ، لبثّيت ٞب ٚ تٍٙٙبٞبي ٔٛخٛز ،        

تجارت خارجي يحمل ي وقل، گردشگري، اورشي، شيالت ي آبسي پريري ي محصًالت تخصصي  ٞبيثطتط ٚ ايفبي ٘مف ٚيػٜ ّٔي ٚ ثيٗ إِّّي زض حٛظٜ 

 :ثٝ ايٗ تطتيت ٞسف ٞبي ثّٙس ٔست اؾتبٖ ػجبضتٙس اظ . كشايرزي خًاَذ بًد

  تحمك ي ٔحيٍ ظيؿت ٚحفظ ، احيبء ٚ اضتمبء تٛإ٘ٙسي ٞبؾبظٌبضي وّيٝ ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾؼٝ اؾتبٖ ثب اِعأبت ظيؿت ٔحيُي ثٕٙظٛض 

. تٛؾؼٝ پبيساض 

  ُٔٙمٝ ٚيػٜ ،تمٛيت ظيطؾبذتٟب ٚ اِعأبت پسافٙس غيطػبُٔ زض اؾتبٖ ثٝ ٚيػٜ زض ٔٛضز َطحٟبي حؿبؼ ٔب٘ٙس ٘يطٌٚبٜ ٞؿتٝ اي 

 . ا٘طغي پبضؼ ٚ تبؾيؿبت ٘فتي خعيطٜ ذبضن–التهبزي 

 تهٛيت ٚ اخطاي َطح ٞبي ثعضي زض پٟٙٝ ؾطظٔيٙي اؾتبٖ،افعايف ٘مف آفطيٙي ٔٛثط زض ٔطاحُ تؼطيف. 

 تىثيط ، ٔجبزالت تدبضي ٚ ثيٗ إِّّي ، نٙبيغ پبييٗ زؾتي پتطٚقيٕي،حفظ ٚ اضتمبء خبيٍبٜ ثطتط اؾتبٖ ثؼٙٛاٖ لُت ّٔي تِٛيس ا٘طغي

 . وكت ٔحهٛالت ذبضج اظ فهُ ٚ تِٛيس ٚ فطآٚضي ذطٔب،ٚ پطٚضـ آثعيبٖ

  ٚ تمٛيت پيٛ٘س التهبز اؾتبٖ ثب ثبظاضٞبي خٟب٘ي ٚ تٛؾؼٝ نبزضاتٌؿتطـ فؼبِيت ٞبي ثبظضٌب٘ي. 

  ٞبي ظيطثٙبيي ٝ  .خٙٛة ٚ افعايف وبضوطز تطا٘عيتي-ثٕٙظٛض تمٛيت ٔحٛض ٔيب٘ي وطيسٚض قٕبَتٛؾؼٝ ٚ تمٛيت قجى

 ٌٖبظ ٚ پتطٚقيٕي ثط پبيٝ وبضثطز فٙبٚضيٟبي ثطتط، ٘فت،تىٕيُ ظ٘ديطٜ اضظـ زض ثرف ٞبي ٔؼس. 

 تٛؾؼٝ نٙبيغ زضيبيي ٚ فطاؾبحُ زض ثرف ٞبي ثب اضظـ افعٚزٜ ثبال. 

 ٖتٛؾؼٝ ذسٔبت ثطتط ٚ زا٘ف ثٙيبٖ ٔجتٙي ثط ٔعيت ٞبي اؾتب . 
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 ثبزي ٚ أٛاج زضيب،تٛؾؼٝ ثط٘بٔٝ ٞبي الظْ ثطاي ايدبز ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ا٘طغيٟبي ٘ٛ ثب تبويس ثط ا٘طغي ٞبي ذٛضقيسي . 

  ٔتٙبؾت ثب ٌؿتطـ ٔطاوع ظيؿت ٚ فؼبِيت ايدبز ٚ تمٛيت ٔٙبثغ پبيساض آة. 

 افعايف ؾُح آٌبٞي ػٕٛٔي زضٔسيطيت ثٟيٙٝ ٔهطف آة. 

  فٙبٚضي اضتجبَبت ٚ اَالػبتتٛؾؼٝ ٚ تمٛيت ظيطؾبذت ٞبي. 

  ٖ٘بقي اظ تٕطوع فؼبِيت ٞبي ٔسضٖ نٙؼتي زض ثرف –تؼبزَ ثركي ثٝ ؾبظٔبٖ فًبيي ثيٗ ٘ٛاحي خٙٛثي ٚ ؾبيط ٔٙبَك اؾتب 

 . اظ َطيك تٛظيغ ٔتٛاظٖ فؼبِيتٟبي التهبزي زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ–خٙٛثي

  ٖوبٞف آثبض ؾٛء ٘بقي اظ زٌٚبٍ٘ي فؼبِيت ٞبي ؾٙتي ٚ ٔسض. 

  اضتمبء خبيٍبٜ ثٛقٟط ثٝ وبٖ٘ٛ ٌطزقٍطي زضيبيي خٙٛة وكٛض 

 ؾالٔت ٚ تفطيحي ؾبيط ،تمٛيت ٘مف زضٚاظٜ اي ٚ تطا٘عيتي اؾتبٖ ثطاي ٚضٚز ٌطزقٍطاٖ ذبضخي ٚ پيٛ٘س آٖ ثب ٌطزقٍطي تبضيري 

 ٘مبٌ وكٛض

  ٝٞبي تبضيري ، فطٍٞٙي ٚ َجيؼي ذسٔبت ٚ ظيطؾبذتٟبي ٌطزقٍطي تٛؾؼ ٝ  .ٚ ثٟطٜ ٌيطي اظ خبشث

 ثب تٕطوع ثط ثٟجٛز ويفيت آٔٛظـ ي ٚ پػٚٞفي ٔطاوع آٔٛظـتٛؾؼٝ ٚ تمٛيت. 

 ٖاضتمبء ؾُح ويفي ٚ تٛظيغ ٔتٛاظٖ ذسٔبت ؾالٔت زض ؾُح اؾتب. 

 ؾطَبٖ ٚ، فكبضذٖٛ، چبلي، زيبثت،وٙتطَ ٚ وبٞف ثيٕبضيٟبي ػٕسٜ ٚ غيطٚاٌيط اظ لجيُ ايسظ .. 

  ٌٖؿتطـ ٚضظـ ٞبي  ٍٕٞب٘ي ، لٟطٔب٘ي ٚ حطفٝ اي زض اؾتب. 

 ٖي ٚ  زض تأٔيٗ ؾالٔت خؿٓ ٚضظـ ٚ إٞيت آٖ٘مفثب تطٚيح فطًٞٙ تغصيٝ ؾبِٓ ٚ تٛخٝ ثٝ  تحَٛ زض ؾجه ظ٘سٌي قٟطٚ٘سا

 .ضٚحي

 ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي آٖػٛأُ تِٛيس  افعايف ثٟطٜ ٚضي ٚ. 

 وكبٚضظي ٚ ٘ٛيٗ ؾبظي فؼبِيت ٞبي نيبزي، آثعي پطٚضي ٚ اضتمبء اضظـ آفطيٙي.  

  ظايي ٚ حفبظت ٖ  . احيبء ٚ تٛؾؼٝ ٔطاتغ ٚ خٍّٟٙب،وبٞف ضٚ٘س ثيبثب

  ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔبٞط ٚ ٔترهم ٔٛضز ٘يبظ اؾتبٖ  تٛؾؼٝ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ٚ ايدبز ؾبظ ٚ وبضٞبي الظْ خٟت خصة ٚ ٍٟ٘ساقت

 ،ُازاضٜ ثٍٙبٜ ٞبي التهبزي ثعضي  تٛإ٘ٙس ؾبظي ثرف تؼبٖٚ ثطاي ايفبي فؼبِيتٟبي ٌؿتطزٜ ٚٚ تٛؾؼٝ  حٕبيت ٔٛثط اظ تكىي. 

  ٘بٖ زض ضٚ٘س تٛؾؼٝ اؾتبٖ  ظ فطٍٞٙيٚثؿتطؾبظي ثطاي افعايف ٔكبضوت اختٕبػي ، التهبزي .

  ٖتٛؾؼٝ ٘مف ٚ خبيٍبٜ ظ٘بٖ زض ؾُٛح تهٕيٓ ؾبظي ٚ تهٕيٓ ٌيطي اؾتب. 

 ثب تٕطوع ثط ٌطٟٚٞبي اختٕبػي آؾيت پصيط ٚ ثٟطٜ ٔٙسي ٍٕٞب٘ي اظ ٔٛاٞت تٛؾؼٝ التهبزي ٚ اختٕبػي ثٟجٛز قبذم تٛؾؼٝ ا٘ؿب٘ي. 

 ٞٙطي ٚ ٌصضاٖ اٚلبت ،وبٞف آؾيت ٞبي اختٕبػي ٘بقي اظ اؾتمطاض نٙبيغ ثعضي زض خٙٛة اؾتبٖ ٚ تمٛيت أىب٘بت ٚ ٔٙبثغ فطٍٞٙي 

 .فطاغت زض ايٗ ٔٙبَك

  ؾٛاحُ ٚ  ٔٙبثغ ظيؿتي زضيبيي، تمٛيت ٚ نيب٘ت اظ زضيب،حفبظت . 

  : ك ـ سياست َاي اجرايي

  ٌبظ ٚ پتطٚقيٕي ثٛيػٜ زض ظٔيٙٝ ٘فت ،  ٔالحظبت ٚ اضائٝ اضظيبثي ظيؿت ٔحيُي ثطاي پطٚغٜ ٞبي ثعضي،اِعاْ ثٝ ضػبيت.  

 ٖتٛؾؼٝ قجىٝ اضتجبَبت ٔيبٖ ثركي ثيٗ ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ٟ٘بزٞبي ٔرتّف زِٚتي زض ظٔيٙٝ ٔسيطيت ثٟيٙٝ ثحطا. 

 تمٛيت ٟ٘بزٞبي ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذهٛنيايدبز ٚ ٌؿتطـ فؼبِيتٟبي ٘ٛيٗ ثبظضٌب٘ي ، قبُٔ وّيٝ ذسٔبت ٔبِي، ثيٕٝ، ثب٘ىساضي ٚ . 

 افعايف ؾٟٓ اؾتبٖ اظ ٔدٕٛع ظطفيت ثٙبزض وكٛض اظ َطيك ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٚ تٛؾؼٝ ثٙبزض ٚ اضتجبٌ ٔٛثطتط ثب پؽ وطا٘ٝ ٞب. 

 نٙؼتي زض اؾتبٖ- تٛؾؼٝ ٚ تمٛيت ٔٙبَك ٚيػٜ ٚ ُٔٙمٝ آظاز تدبضي. 

  وٛيت ٚ أبضات ٔتحسٜ ػطثي   ، التهبزي ٚ أٙيتي ثب وكٛضٞبي حٛظٜ ذّيح فبضؼ ثٝ ٚيػٜ لُط،ٌؿتطـ ٕٞىبضي ٞبي تدبضي. 

 ٞٛايي ٚ ضيّي،خبزٜ اي،تٛؾؼٝ ٚ تمٛيت قجىٝ ٞبي اضتجبَي اؾتبٖ قبُٔ حُٕ ٚ ٘مُ زضيبيي 

   ُٞبي ٔطثَٛٝ  ٚ خبزٜ اي تطا٘عيت وبال ٚ تمٛيت ٘بٌٚبٖ زضيبييتٟيٝ َطح خبٔغ ؾبٔب٘سٞي حُٕ ٚ ٘م 

   ٚ ثٝ ٚيػٜ ،زض ثرف ٞبي اِٚٛيت زاض تٛؾؼٝ اؾتبٖ ؾطٔبيٝ ٌصاضي  خٟت  ثب٘ىي ٘ظبْفطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ ٔكبضوت ثرف ذهٛني 

 زض احساث آظاز ضاٟٞب ٚ اؾىّٝ ٞبي ترههي نبزضات وبال

  ، ٌكتٟبي  تٛؾؼٝ أىب٘بت ٌطزقٍطي ٔتٙبؾت ثب ٔٛلؼيت ؾبحّي اؾتبٖ اظ َطيك ايدبز ؾبيتٟبي لبيمطا٘ي ، ٚضظقٟبي تبثؿتب٘ي ٚ آثي

  ... ٚآوٛاضيْٛ ٞبي زضيبيي زضيبيي ، پبضوٟبي ؾبحّي ،
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 ، ٔطٔت ٚ احيبء آثبض ٚ اثٙيٝ تبضيري اؾتبٖ ثب اِٚٛيت زازٖ ثٝ ثٙبٞبي ٟٔٓ حفظ 

 ٝثبظاض زاذّي ٚ أىب٘بت نبزضات٘يبظٞبي نٙبيغ زؾتي ثٛٔي زض ٘ٛاحي ٔرتّف، ٔتٙبؾت ثب تٛؾؼ   

  ٌصاضيافعايف ٝ   ٚ فطاقٟطيؾٛاحُ اؾتبٖ زض ٔٙبَك قٟطي  ظيجب ؾبظيٚ زض ؾبٔب٘سٞي   زِٚتي  ؾطٔبي

 ٝقجىٝ ذٌُٛ ا٘تمبَ ٚ تٛظيغ ثطق زض ٔٙبَك قٟطي ٚ ضٚؾتبيي اؾتبٖ ٚ اتٛٔبؾيٖٛ٘ٛؾبظي ، تمٛيت ،تٛؾؼ   

  ٝا٘تمبَ احساث پؿتٟبي تٛظيغ ٚ فٛق تٛظيغ ٚ ذٌُٛ پطٚضـ آثعيبٖ ثبؾبيتٟبي ثطق ضؾب٘ي ث 

 وع ترّيٝ نيس ٚ ؾبٔب٘سٞي ذسٔبت پكتيجب٘ي نيس ٚ ػطيٝ ثطاي اضتمبء اؾتب٘ساضز ٔحهَٛاتدٟيع ثٙبزض نيبزي ٚ ٔط 

 ٘ٛظازٌبٜ ٞب ٚ نيسٌبٟٞبي آثعيبٖ،پبيف آاليٙسٜ ٞبي ظيؿت ٔحيُي زض اوٛؾيؿتٓ ٞبي حؿبؼ  

 ٌٖؿتطـ تحميمبت ثيٛتىِٙٛٛغي ثٛيػٜ زضيبيي زض اؾتب  

 تٛؾؼٝ تحميمبت وبضثطزي ٚ تمٛيت ٚ حٕبيت اظ ٔؤؾؿبت ٚ ٟ٘بزٞبي تحميمبتي ثرف وكبٚضظي 

 فطآٚضي ، ثؿتٝ ثٙسي ٚ شذيطٜ ؾبظي ٔحهٛالت وكبٚضظي ٚ قيالتي اؾتبٖ  ٚ تىٕيّي نٙبيغ تجسيّياضتمبء ؾُح تىِٙٛٛغي ،  

 تِٛيس ٚ پطٚضـ آثعيبٖ افعايف شذبئط ٚ تٙٛع ٌٛ٘ٝ ٞبي زضيبيي ٚ ؾيبؾتٟبي حٕبيتي زِٚت زض خٟتتمٛيت . 

 افعايف نيس آثعيبٖ وٕتط ثٟطٜ ثطزاضي قسٜ ٚ نيس زض آثٟبي زٚض  

   ، تدبضي ٚ ٕٞچٙيٗ ٔىب٘يعٜ وطزٖ ثطزاقت  خبيٍعيٗ وطزٖ اضلبْ پطٔحهَٛ انالح ثبغبت ذطٔب ٚ 

  ثٝ ٚيػٜ ثب فطًٞٙ ؾبظي ٚ ذالليت زض فطآٚضي ٔحهٛالت ٔتٙٛع غصايي اظ ايٗ ٔحهَٛ ،تٛخٝ ثٝ ثبظاض زاذّي ذطٔب 

 ٖؾبٔب٘سٞي تٛؾؼٝ ؾُح ظيطوكت اضايي وكبٚضظي ٔتٙبؾت ثب ٔحسٚزيت ٔٙبثغ آة اؾتب. 

  ٜوٓ آة ثط ٚ ٔمبْٚ ثب ذكىي ٚ قٛضي ،اؾتمطاض اٍِٛي وكت ثٟيٙٝ ٚ خبيٍعيٙي ٔحهٛالت پطثبظز  

  تٛؾؼٝ وكت ٔحهٛالت اضٌب٘يه ٚ ؾبِٓ ٚ تِٛيس ٌيبٞبٖ زاضٚيي 

  ٝزأپطٚضي زض ٔٙبَك ٔؿتؼس اؾتبٖوكبٚضظي ٚ  وبٖ٘ٛ ٞبيتٛؾؼ  

  ٝثبتٛخٝ ثٝ ٔٛلؼيت ٔطظي اؾتبٖ لطُ٘يٙٝ ٞبي زأي ٚ٘جبتي تٛؾؼ  

 زاْ ٚ َيٛض، تٛؾؼٝ ثيٕٝ ٔحهٛالت وكبٚضظي 

  ، ُتؼبٚ٘ي ٞبي تِٛيسي  تمٛيت ٚ تٛإ٘ٙسؾبظي تكىي

 آثرٛا٘ساضي ٚ تٛؾؼٝ ٌيبٞبٖ ٔطتؼي،اخطاي َطح ٞبي آثريعزاضي 

   احساث ؾسٞبي خسيساِٚٛيت زازٖ ثٝ تىٕيُ پطٚغٜ ٞبي ٘يٕٝ تٕبْ زض ثرف آة ٚ تؿطيغ زض قطٚع ػّٕيبت اخطايي 

   ؾيؿتٕٟبي تغصيٝ ٔهٙٛػي ثب تبويس ثط اخطاي تمٛيت ؾفطٜ ٞبي آة ظيطظٔيٙي

 ٔسيطيت ضيؿه زض خٟت اؾتفبزٜ پبيساض اظ ٔٙبثغ آة ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثغ آة ٘بٔتؼبضف 

 ظٞىكي ٚ پٛقف ٔٙبؾت وب٘بَ ٞبي آثيبضي ، تطٚيح ٚ تٛؾؼٝ ضٚقٟبي ٘ٛيٗ آثيبضي ٚانالح 

 ٖٕٔٙٛػيت اؾتحهبَ غيطٔدبظ اظ آثٟبي ظيطظٔيٙي ٚ تحسيس اؾترطاج آ 

 اِٚٛيت زازٖ ثٝ حفظ ، انالح ٚ ٔطٔت ذٌُٛ ا٘تمبَ آة ٚ قجىٝ زاذّي تٛظيغ آة قٟطٞب ٚ ٔٙبَك ضٚؾتبيي 

  ثب تبويس ثط ثرف وكبٚضظي اٍِٛي ٔهطف ثٟيٙٝ آة زض ثرف ٞبي ٔرتّفتطٚيح  

  تىٕيُ قجىٝ خٕغ آٚضي فبيالة ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ٔٙبؾت اظ پؿبة  

 ٔٙبَك ٚيػٜ اؾتبٖ قٟطوٟب ، ٘ٛاحي نٙؼتي تىٕيُ ٚ تدٟيع ٚ 

  تدبضي ٚ تٛضيؿتي  نيبزي ،وبضوطزٞبي اؾتبٖ ثب  ؾٛاحُوبٟ٘ٛ٘بي خٕؼيتي زض ََٛتمٛيت  

 تمٛيت ٚ ثٟجٛز ٘ظبْ ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي اؾتبٖ ثب اِٚٛيت اضتمبء وٕيت ٚ ويفيت ذسٔبت ثطتط زض قٟط ثٛقٟط   

 ٖؾبٔب٘سٞي فًبي ٔٙبَك قٟطي اؾتب 

  پػٚٞكي ٚ فٙبٚضي ثٕٙظٛض زؾتيبثي ثٝ خبيٍبٜ ثطتط زض ٘ظبْ ػّٓ ٚ فٙبٚضي ّٔي ٚ ثيٗ إِّّي ثب تبويس ثط ،تٛؾؼٝ ٚ تمٛيت ٔطاوع ػّٕي 

 .ٌبظ ٚ پتطٚقيٕي، ٘فت ، ا٘طغي،حٛظٜ ٞبي ٔطتجٍ ثب زضيب

 ٘ب٘ٛ ٚ ثٝ ٚيػٜ پعقىي ،حٕبيت اظ تدبضي ؾبظي ٔحهٛالت فٙبٚضا٘ٝ اظ َطيك ايدبز وطيسٚض ػّٓ ٚ فٙبٚضي ثب تبويس ثط فٙبٚضيٟبي ظيؿتي 

 .ٞؿتٝ اي ٚ زضيبيي

  ثط٘بٔٝ ٞبي وبضآفطيٙي ٚ فؼبِيتٟبي زا٘ف ثٙيبٖ،تمٛيت فطًٞٙ وبضآفطيٙي اظ َطيك ٌؿتطـ آٔٛظقٟب ٚ تحميمبت وبضثطزي . 

 تٛإ٘ٙسؾبظي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي زض ظٔيٙٝ آٔٛظقٟبي ػٕٛٔي ٚ فٙي ٚ حطفٝ اي. 

  ٝپػٚٞكي ٚ آظٔبيكٍبٞي زا٘ف آٔٛظي،فًبٞبي ٚ وبٖ٘ٛ ٞبي ػّٕيتٛؾؼ.  
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 ٘يبظٞب  ظطفيتٟب ٚاضتمبء ؾُح آٔٛظـ ٚ ترهم ٔسيطيتٟبي ثركي ٚ ُٔٙمٝ اي زض اؾتبٖ ٔتٙبؾت ثب 

   ٝافعايف ؾُح ذسٔبت ثٟساقتي ٚ زضٔب٘ي ترههي ٚ فٛق ترههي زض قٟط ثٛقٟط تب ؾُح ٔطاوع ذسٔبت ثطتط ُٔٙم

 وٍٙبٖ ثٝ ػٙٛاٖ لُت خٙٛة ٌٚٙبٜٚ ثؼٙٛاٖ لُت ،لُت ثٙسي اضائٝ ذسٔبت پعقىي زضؾُح اؾتبٖ ثب ٔحٛضيت ثٛقٟطثٝ ػٙٛاٖ ٔطوع

 قٕبَ

 تٛؾؼٝ فًبٞبي ٚضظقي زض ؾُٛح ٍٕٞب٘ي ٚ حطفٝ اي 

 ٖٔكبضوت ثٍٙبٟٞبي التهبزي ثعضي زض حٕبيت اظ فؼبِيتٟبي ٚضظقي زض اؾتب 

  اختٕبػي–اِعاْ ٚاحسٞبي ثعضي نٙؼتي ثٝ تٟيٝ پيٛؾت فطٍٞٙي . 

  خٟت خصة ٚ ٔب٘سٌبضي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔترهماػٕبَ ؾيبؾتٟبي تكٛيمي ٚ اػُبء أتيبظات ٚ تؿٟيالت 

  ٌؿتطـ ٔكبضوت ؾبظٔبٟ٘بي ٔطزْ ٟ٘بز زض ٘ظبْ تهٕيٓ ٌيطي ٚ فؼبِيتٟبي ٔس٘يظٔيٙٝ ؾبظي ثطاي تٛإ٘ٙس ؾبظي ٚ 

 ٞعيٙٝ اؾتبٖ– تمٛيت ٚ افعايف وبضايي ٘ظبْ زضآٔس ،احيبء  
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                                                                                                                                                       :ل ـ اقذامات ايلًيت دار ي محرك تًسؼٍ استان 

:  مؼذن ي تجارت،صىؼت يزارت 

 نٙبيغ زضيبييقٟطن  ترههي احساث ُٔبِؼٝ ، ٔىب٘يبثي ٚ پي ٌيطي  .1

  زضنس اظ ثٟطٜ ٔبِىب٘ٝ ٚنِٛي ٔؼبزٖ اؾتبٖ خٟت ايدبز ظيطؾبذتٟبي ٔؼبزٖ قٟطؾتبٟ٘ب30ترهيم  .2

  لبٖ٘ٛ ٔبِيبت ٞبي ٔؿتميٓ ثٝ وّيٝ قٟطوٟبي نٙؼتي ٚ ٔٙبَك ٚيػٜ التهبزي اؾتب132ٖقَٕٛ ٔؼبفيت ٔبِيبتي ٔبزٜ  .3

 احساث ظيطؾبذتٟبي ُٔٙمٝ ٚيػٜ التهبزي قٕبَ اؾتبٖ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ نٙبيغ وٛچه ٚ قٟطن ٞبي نٙؼتي .4

 

:   شُرسازييزارت راٌ ي 

ٜ آٞٗ قيطاظ .1  .ػؿّٛيٝ ثب اِٚٛيت فبيٙب٘ؽ ذبضخي يب اظ ٔحُ ٔٙبثغ نٙسٚق تٛؾؼٝ ّٔي- ثٛقٟط- احساث ضا

 ثٛقٟط ثب اِٚٛيت فبيٙب٘ؽ ذبضخي- احساث آظازضاٜ قيطاظ .2

 .قيطاظ ثٝ چٟبضذُٝ- وٙبضترتٝ ٚ تؼطيى ثبليٕب٘سٜ خبزٜ ثٛقٟط- تؼطيى ٚ ثٟؿبظي ٔحٛض ٔٛخٛز زاِىي .3

 زيّٓ- ٌٙبٜٚ- تىٕيُ ثعضٌطاٜ ثطاظخبٖ .4

 زيط- ٔكبضوت زض تىٕيُ ثعضٌطاٜ ثٛقٟط .5

 احساث ثٙسض ٍ٘يٗ ٚ تٛؾؼٝ تبؾيؿبت ثٙسضي ٚ پؿىطا٘ٝ ٞبي ثٙسض ثٛقٟط .6

 احساث پُ اضتجبَي ثٙسض ثٛقٟط ثٝ خعيطٜ ٍ٘يٗ .7

 زيّٓ ٚ وٍٙبٖ،تٛؾؼٝ ٚ تدٟيع ثٙبزض ٌٙبٜٚ .8

 ا٘تمبَ فطٚزٌبٜ ثيٗ إِّّي ثٛقٟط ثٝ ذبضج اظ قٟط .9

ٝ ٚاخطاي َطح احيبي ثبفت ٞبي فطؾٛزٜ قٟط ثٛقٟط ثب ٕٞىبضي ؾبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ ٌطزقٍطي .10  ُٔبِؼ

 : يزارت ويري

 .  ثبٞٛـ ٚ ذبئيع، چٕكيط ،زقت پًّٙ، ثبغبٖ ، تىٕيُ ؾبذتٕبٖ ٚتٛؾؼٝ قجىٝ ٞبي آثيبضي  ؾسٞبي زاِىي،احساث  .1

 تىٕيُ قجىٝ ٞبي آثيبضي ؾس ضئيؿؼّي زِٛاضي .2

 ، زِٛاض،ٌٙبٜٚ،ٔٛضز ٘يبظ زض ٘ٛاض ؾبحّي اؾتبٖ اظ خّٕٝ قٟطؾتبٟ٘بي زيّٓ CHP احساث آة قيطيٗ وٗ ٞب ٚ تطخيحب ٚاحسٞبي  .3

 . وٍٙبٖ ٚ ػؿّٛيٝ،زيط

ٚ ُٔبِؼٝ ٚ اخطاي فبيالة ؾبيط قٟطٞبي  (زيّٓ ٚ ٌٙبٜٚ،ثٛقٟط)تؿطيغ زض اخطا ٚ اتٕبْ قجىٝ فبيالة قٟطٞبي ؾبحّي اؾتبٖ  .4

 اؾتبٖ

 ايدبز پؿت ٞبي فٛق تٛظيغ ٚ ذٌُٛ ا٘تمبَ .5

 تٛؾؼٝ، ثبظؾبظي قجىٝ ٞبي تٛظيغ ثطق قٟطي ٚ ضٚؾتبيي .6

 .ٚ چبٜ ٞبي وكبٚضظي  ؾبيتٟبي پطٚضـ ٔيٍٛ،تبٔيٗ ثطق ٔٛضز ٘يبظ  قٟطوٟبي نٙؼتي .7

 :  كشايرزي جُاديزارت

 تٛؾؼٝ ظيط ؾبذت ٞبي قٟطن ٞبي وكبٚضظي .1

 احساث قجىٝ ٞبي آثيبضي ٚ ظٞىكي .2

 اخطاي پطٚغٜ ٞبي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ فطؾبيف ذبن اظ خّٕٝ ػّٕيبت آثريعزاضي ٚ تغصيٝ ٔهٙٛػي .3

 انالح قيٜٛ آثيبضي ٘ريالت .4

 افعايف ؾُح فًبي ؾجع ثٝ ٔٙظٛض وبٞف ػٛاضو آِٛزٌي ٞبي نٙؼتي اؾتبٖ .5

 اخطاي پطٚغٜ ٞبي ثيبثبٖ ظزايي ثب ٞسف وٙتطَ وبٖ٘ٛ ٞبي فطؾبيف ٚ تِٛيس ٌطز ٚ غجبض .6
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 تٛؾؼٝ نٙبيغ تجسيّي ٌيبٞبٖ زاضٚيي  .7

 اؾتمطاض اٍِٛي وكت ثٟيٙٝ ٚ خبيٍعيٙي ٔحهٛالت وٓ آة ثط ٚ ٔمبْٚ ثب ذكىي ٚ قٛضي .8

  ثطاي ثٟجٛز ويفيت ٔيٍٛي پطٚضقي ،زض خٟت افعايف تٛاٖ ضلبثتي آٖ ا٘دبْ تٕٟيسات الظْ .9

ٖ ٞب .10  . تٟيٝ ٚ اخطاي َطح خبٔغ ٘ٛؾبظي ٚ تٛؾؼٝ ٘رّؿتب

ٝ ٞبي ٔٙبثغ َجيؼي اؾتبٖ .11  .تٟيٝ ٚ اخطاي َطح حفبظت ٚ احيبء ػطن

 َطح حفظ ،احيبء ٚثبظؾبظي شذبيط آثعيبٖ زضذّيح فبضؼ زض تؼبُٔ ثب وكٛضٞبي ُٔٙمٝ ثب ٕٞبٍٞٙي ٚظاضت أٛض  تٟيٝ ٚ اخطاي .12

ذبضخٝ  

ُٔبِؼٝ ٚ اخطاي َطح ٞبي تٛؾؼٝ ؾيؿتٓ ٞبي وكت ٌّرب٘ٝ اي ٚ قيٜٛ ٞبي ٘ٛيٗ آثيبضي  .13

 :سازمان محيط زيست 

ٝ اي اظاؾتب٘ساضز ٞب ٚ ؾيبؾت ٞب ٚ السأبت ، ثطاي ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ آثبض ؾٛء ظيؿت ٔحيُي ٘بقي اظ  .1 تٟيٝ ٚ تهٛيت ٔدٕٛػ

  .ٚيػٜ التهبزي ٚ ا٘طغي پبضؼفؼبِيت ٞبي التهبزي ٚ نٙؼتي زض ٘ٛاض ؾبحّي ، زضيب ٚ خعايط آؾيت پصيطثب تبويس ثط ُٔٙمٝ 

 احساث ٔٛظٜ تبضيد َجيؼي زض قٟط ثٛقٟط .2

 ...آثؿٍٟٙبي ٔطخب٘ي ٚ،اذتهبل اػتجبض ٔٛضز ٘يبظ خٟت ٔسيطيت يىپبضچٝ ظيؿت ثٟٛٔبي حؿبؼ ٚ قىٙٙسٜ ٘ظيط خٍّٟٙبي حطا .3

 : يزارت ػلًم ي تحقيقات ي فه آيري 

 .٘يطٌٚبٜ اتٕي ٚ ضٚ٘س ؾطيغ نٙؼتي قسٖ اؾتبٖ،پبضؼ قٕبِي،تبؾيؽ زا٘كٍبٜ نٙؼتي ثٛقٟط ثب تٛخٝ ثٝ اؾتمطاض پبضؼ خٙٛثي .1

 زا٘كىسٜ وؿت ٚ وبض ٚ پػٚٞكٍبٜ ٚ ٔطوع ، قبُٔ زا٘كىسٜ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي ،احساث پطزيؽ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي زا٘كٍبٜ ذّيح فبضؼ .2

 اؾٙبز ذّيح فبضؼ

 احساث ٔٛظٜ ػّٓ ٚ فٙبٚضي ذّيح فبضؼ .3

 احساث پطزيؽ ػّٓ ٚ فٙبٚضي ػؿّٛيٝ .4

 ؾبذت ٔطوع تحميمبت ٚ تٛؾؼٝ ٌيبٞبٖ قٛضپؿٙس .5

 احساث پطزيؽ ؾالٔت .6

 تىٕيُ پبضن ػّٓ ٚ فٙبٚضي ذّيح فبضؼ .7

 اخطاي ظيطؾبذتٟبي ُٔٙمٝ ٚيػٜ ػّٓ ٚ فٙبٚضي ذّيح فبضؼ .8

:    يزارت وفت 

 .تهٛيت ٚ اؾتمطاض َطح ٞبي ّٔي ٚ ثعضي ٔميبؼ زض پٟٙٝ ؾطظٔيٙي اؾتبٖ،اضتمبء ٕٞىبضيٟب ٚ ٔكبضوت اؾتبٖ زض ٔطاحُ تؼطيف  .1

   ظٔيٙٝ ؾبظي ثطاي ايدبز نٙبيغ ا٘طغي ثط ، پتطٚقيٕي ، پباليكٍبٜ ٚنٙبيغ پبييٗ زؾتي آٖ زض ؾُح اؾتبٖ ثب ٕٞبٍٞٙي ٚظاضت نٙبيغ .2

.  َطح ٞبي ٌبظ ضؾب٘ي ثٝ قٟطٞب ، نٙبيغ ، قٟطن ٞبٚ ٘ٛاحي نٙؼتي ٚ ضٚؾتبٞبي پطخٕؼيتتىٕيُ .3

تٛؾؼٝ ضاٞجطزي ايؿتٍبٟٞبي ؾٙدف ويفي ٞٛاي ٔحيُي زض اؾتبٖ ثٛقٟط تٛؾٍ ٚظاضت ٘فت خٟت پبيف ٚ ٔؿتٙسؾبظي اثطات ظيؿت  .4

 ٔحيُي  نٙبيغ ٔطتجٍ

 ا٘طغي پبضؼ ثٝ وبضثطز تىِٙٛٛغيٟبي ٘ٛيٗ ثبحسالُ ا٘تكبض آاليٙسٜ ٞب ثٝ ٔحيٍ- اِعاْ پباليكٍبٟٞبي خسيس االحساث زض ُٔٙمٝ التهبزي .5

  فطٍٞٙي ٚ التهبزي زض ضاؾتبي ايفبي ٘مف ٔؿئِٛيت اختٕبػي،اِعاْ قطوتٟبي ثعضي ٔؿتمط زض اؾتبٖ ثٝ اخطاي پطٚغٜ ٞبي اختٕبػي .6

 آثطؾب٘ي ثٝ قٟطؾتبٖ خٓ اظ ذٍ وٛثط .7

 زيط- تىٕيُ ثعضٌطاٜ ثٛقٟط .8

  زضنس اظ ؾٟٕيٝ ٔكبغُ َطح ٞبي نٙبيغ ٘فت ٚ ٌبظ ثٝ زاَّٚجبٖ ثٛٔي اؾتب50ٖاذتهبل حسالُ  .9

 : درمان ي آمًزش پسشكي ،يزارت بُذاشت
 تىٕيُ زا٘كىسٜ پعقىي ٚز٘سا٘پعقىي .1

 تىٕيُ ثيٕبضؾتبٖ زيط .2

 تىٕيُ ثيٕبضؾتبٖ ترههي لّت .3

 احساث ثيٕبضؾتبٖ ترههي ثيٕبضيٟبي ذبل  .4

 (ؾالْ اهلل ػّيٟب)احساث ثيٕبضؾتبٖ خبيٍعيٗ فبَٕٝ ظٞطا .5

 تمٛيت ٚ تٛؾؼٝ ٔطوع تحميمبت ٞؿتٝ اي ٚ احساث اٚضغا٘ؽ ٞؿتٝ اي ٔدٟع زض ٔطوع اؾتبٖ .6

 زٞىسٜ ؾالٔت/احساث پطزيؽ ؾالٔت .7
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 :يزارت فرَىگ ي ارشاد اسالمي 
 تىٕيُ ٔدتٕغ فطٍٞٙي ٞٙطي ثٛقٟط  .1

 تىٕيُ ٔدتٕغ فطٍٞٙي ٞٙطي ػؿّٛيٝ .2

 ٌٙبٜٚ ٚ ػؿّٛيٝ،احساث ٔحُ زائٕي ٕ٘بيكٍبٟٞبي فطٍٞٙي ٚ ٞٙطي زض قٟطٞبي ثٛقٟط .3

 احساث ٔٛظٜ ي فطًٞٙ ٚ ٞٙط زض ثٛقٟط .4

 احساث وتبثرب٘ٝ ي ٔطوعي ثٛقٟط .5

 احساث فطًٞٙ ؾطاي أيس زض ٔطوع وّيٝ قٟطؾتبٟ٘بي اؾتبٖ .6

 احساث ؾبذتٕبٖ ٔطوع اؾٙبز ٚ وتبثرب٘ٝ ّٔي ثٛقٟط .7

   :يرزش ي جًاوانسازمان 

  ثٟطٜ ٌيطي اظ تٛاٖ ٔطاوع نٙؼتي ٚ التهبزي خٟت افعايف فًبٞبي ٚضظقي ُّٔٛة .1

 قٙبؾبيي ٚ تؼبُٔ ثب ثرف ٞبي زِٚتي ٚ غيطزِٚتي ثطاي تٛؾؼٝ ٚضظـ .2

  ٘فطي ثٛقٟط15000تىٕيُ اؾتبزيْٛ ٚضظقي  .3

 احساث يه ظٔيٗ چٕٗ ٔهٙٛػي زض وّيٝ قٟطٞبي اؾتبٖ .4

 احساث ذب٘ٝ خٛاٖ زض ٔطوع وّيٝ قٟطؾتبٟ٘ب ٚ ثرف ٞبي اؾتبٖ .5

  : ي گردشگري  صىايغ دستي،سازمان ميراث فرَىگي

ذّيح فبضؼ ُٔٙمٝ اي احساث ٔٛظٜ  .1

 پيٍيطي ثجت خٟب٘ي قٟط تبضيري ؾيطاف ٚ اخطاي َطح تٛؾؼٝ ايٗ ثٙسض تبضيري ثب ٕٞىبضي ٚظاضت ٘فت .2

تٛؾؼٝ ظيطؾبذتٟبي ٌطزقٍطي زضيبيي ٚ ؾبحّي ثٛيػٜ تغييط وبضثطي اؾىّٝ ٞبي ٔٛخٛز زض ِجٝ غطثي وب٘بَ ثٙسض ثٛقٟط ثٝ اؾىّٝ  .3

 تٛضيؿتي- تفطيحي

خصة ؾطٔبيٝ ٌصاضاي زض ثرف ٌطزقٍطي ثٛيػٜ ؾبذت ٞتّٟبي چٟبض ٚ پٙح ؾتبضٜ زض ٔؼيبضٞبي ثيٗ إِّّي اظ َطيك اضائٝ  .4

  ثٛيػٜ ثب ٔسيطيت وبضآٔس ظٔيٗ ٞبي ثب وبضثطي تٛضيؿتي ٚ وبٞف ثٛضٚوطاؾي ثطاي نسٚض ٔدٛظٞبي ٔطتجٍ،تؿٟيالت ٔٙبؾت 

 فطٍٞٙي ٚ ثٙبٞبي تبضيري ٟٔٓ زض ثٙسض ثٛقٟط ٔب٘ٙس ػٕبضت ّٔه- ثبظظ٘سٜ ؾبظي ثبفت تبضيري .5

 تٛؾؼٝ ظيطؾبذتٟبي ٘طْ افعاضي ٚ ذسٔبت اوٛتٛضيؿٓ ٚ تٛضيؿٓ نٙؼتي .6

تؼطيف ٚاخطاي ثط٘بٔٝ ٞبي ٔكتطن ثب اؾتبٟ٘بي ٕٞدٛاض ٚپؿىطا٘ٝ زضخٟت ٌؿتطـ قجىٝ ٞبي تٛضيؿتي ٚتمٛيت پيٛ٘سٞبي  .7

 ُٔٙمٝ اي

  زِٛاض ٚ ؾس ضئيؽ ػّي زِٛاضي، ٔيطٟٔٙب، ػجبؾه،اخطاي ظيط ؾبذتٟبي ٔٙبَك ٕ٘ٛ٘ٝ ٌطزقٍطي ثب اِٚٛيت ٔٙبَك ٕ٘ٛ٘ٝ ِيبٖ .8

   :يزارت آمًزش ي پريرش
تٛإ٘ٙسؾبظي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي زٚضٜ اثتسايي اظَطيك ثطٌعاضي زٚضٜ ٞبي ترههي ٚ اضائٝ ٔكٛلٟبي ٔٙبؾت خٟت خصة افطازٔؿتؼس  .1

 ٚ٘رجٝ

  پػٚٞف ؾطاي زا٘ف آٔٛظي زض قٟطؾتبٟ٘بي ٔرتّف10احساث ٚ تدٟيع  .2

 تٛؾؼٝ فًب ٚ تدٟيعات خٟت تٛؾؼٝ ٔطاوع اذتالالت يبزٌيطي .3

 ٞٙطي ٚ پػٚٞكي زا٘ف آٔٛظي زض قٟطؾتبٖ ثٛقٟط،احساث ٔدتٕغ خبٔغ فطٍٞٙي  .4

 اػُبي ٔدٛظ خصة ٘يطٚي ثٛٔي زض آٔٛظـ ٚ پطٚضـ قٟطؾتبٖ ػؿّٛيٝ ثٝ ٔست ؾٝ ؾبَ .5

  : اجتماػيرفاٌيزارت كار ي 

ٔٛضز ٘يبظ ثب تبويس ثط تطثيت ٘يطٚي ٔترهم زض ضاؾتبي تبٔيٗ ٘يبظٞبي ٟٔبضتي ،تٛؾؼٝ ٚ تدٟيع ٔطاوع فٙي ٚ حطفٝ اي احساث  .1

 ٌبظ ٚ پتطٚقيٕي،نٙبيغ ٘فت

  وٍٙبٖ ٚ ٌٙبٜٚ،تىٕيُ ٔدتٕغ ٞبي ٚضظقي وبضٌطي زض قٟطٞبي ثطاظخبٖ .2

 احساث ثيٕبضؾتبٟ٘بي اذتهبني تبٔيٗ اختٕبػي زض قٟطؾتبٟ٘بي فبلس ثيٕبضؾتبٖ .3

 ٚضظقي ٚيػٜ ٔؼِّٛيٗ -احساث ٔدتٕغ فطٍٞٙي .4

 احساث ٔطوع آؾيت ٞبي اختٕبػي ثٛقٟط .5

 .زضنسي اظ اقتغبَ پبضؼ خٙٛثي ٚ ٘يطٌٚبٜ اتٕي ثٝ زاَّٚجبٖ ثٛٔي اؾتب50ٖپيٍيطي ثٕٙظٛض اذتهبل ؾٟٓ حسالُ  .6

  ثٝ ثرف زضٔبٖ اؾتبٖ،اذتهبل وبُٔ ؾٟٓ ٞعيٙٝ زضٔبٖ اظ وُ زضآٔس حبنّٝ ؾبظٔبٖ تبٔيٗ اختٕبػي ٘بقي اظ حك ثيٕٝ .7
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  :يزارت ارتباطات ي فىايري اطالػات
 تىٕيُ قجىٝ فيجط ٘ٛضي ثب زؾتطؾي وبُٔ وّيٝ قٟطٞب ٚ ضٚؾتبٞبي اؾتبٖ ثب ظطفيت ٔٙبؾت .1

 ايدبز ٔطوع تٛظيغ پٟٙبي ثب٘س .2

 ٘يطٌٚبٜ اتٕي (حٕبيت قٛ٘سٜ)ايدبز ٔؿيط پطٚتىكٗ .3

 .ازاضات قٟطؾتبٖ ٚ ثرف،ثطلطاضي فيجط ٘ٛضي ثيٗ زؾتٍبٞي زض ؾُح ازاضات وُ  .4

ثٙبزض ، نٙبيغ ٘فت ٚ ٌبظ،ايدبز ٔطوع آظٔبيكٍبٜ أٙيت ٔدٟع زض اؾتبٖ ثسِيُ ٚخٛز ٔطاوع حؿبؼ ٚ حيبتي اظ خّٕٝ ٘يطٌٚبٜ اتٕي .5

 ٚ... 

  : يزارت امًر اقتصادي ي دارايي

 لبٖ٘ٛ ٔبِيبت ثط اضظـ افعٚزٜ ثٝ وّيٝ ٔدتٕغ ٞبي ػظيٓ پباليكٍبٞي ٚ 38 ٔبزٜ 1قَٕٛ ػٛاضو آاليٙسٌي ٔٛيٛع تجهطٜ  .1

زضٖٚ ٚ ثيطٖٚ ٔٙبَك ٚيػٜ )نٙبيغ پبييٗ زؾت پتطٚقيٕي ٚ ٘فت ٚ ٌبظ ٚ ٚاحسٞبي ذسٔبتي آاليٙسٜ ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ ٔحُ اؾتمطاض

 (التهبزي

 اذتهبل لؿٕتي اظ حمٛق ٌٕطوي ٚ ؾٛز ثبظضٌب٘ي ثٝ ٔٙبَك پيطأٛ٘ي ٚ اؾتبٟ٘بي ٔطثَٛٝ  .2

 ٔتٙبؾت ؾبظي ثيٗ زضآٔسٞبي اؾتب٘ي ثب ثٛزخٝ ػٕطا٘ي ٚ ٞعيٙٝ اي اؾتبٖ .3

 اذتهبل ٔبظاز زضآٔس حبنُ اظ نبزضات غيط ٘فتي ثٝ اؾتبٟ٘ب  .4

 اػُبي ترفيف ٚ ٔؼبفيتٟبي ٔبِيبتي ٚيػٜ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض اؾتبٟ٘بي ٔحطْٚ .5

ٝ ثٝ ٟ٘بزٞب ٚ ٔٛؾؿبت ذبل زضوّيٝ َطحٟب ٚپطٚغٜ ٞبي ثعضي ثٛيػٜ نٙبيغ  .6 حصف ٔؼبفيت ٔبِيبتي اظقطوتٟبي پيٕب٘ىبضي ٚاثؿت

 ٘فت ٚ ٌبظ

 4 زضنس ثٝ 2انالح لبٖ٘ٛ اذتهبل ؾٟٕي اظ زضآٔسٞبي حبنُ اظ فطٚـ ٘فت ٚ ٌبظ ثٝ ٔٙبَك ٘فت ذيع ٚ وٕتط تٛؾؼٝ يبفتٝ اظ  .7

 .زضنس ثب زضج زض اليحٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾؼٝ

 . ويّٛٔتط70ويّٛٔتطي ثٝ 30انالح لبٖ٘ٛ ؾبٔب٘سٞي ٔجبزالت ٔطظي ٚ افعايف ٔٙبَك ثٟطٜ ٔٙس اظ تؿٟيالت لب٘ٛ٘ي فٛق اظ قؼبع .8

 :يزارت كشًر
  زض ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔئُٙمٝ آظاز تدبضي نٙؼتي ثٛقٟطپيٍيطي تهٛيت  .1

 ترهيم اػتجبض ٔٛضز ٘يبظ ثطاي احساث ذطٚخي ٔٙبؾت قٟط ثٛقٟط ثب تٛخٝ ثٝ ِعْٚ اخطاي تٕٟيسات احتيبَي ٚ ٕٞدٛاضي ثب ٘يطٌٚبٜ .2

 ثٝ اؾتب٘ساضيٟب ( لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙدٓ 224تٙرٛاٜ ٌطزاٖ ٔٛيٛع ثٙس ـ ٔبزٜ  )اذتهبل اػتجبضات ٔسيطيت ثحطاٖ  .3

 ُٔبِؼٝ ٚ اخطاي پطٚغٜ ٞبي پسافٙس غيطػبُٔ .4

ٝ ٔٙظٛض فطاٞٓ ؾبذتٗ ظيطؾبذتٟبي ازاضي ٚ تبٔيٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛضز ٘يبظ زضقٟطؾتبٖ  .5 تبٔيٗ اػتجبضات ٚ اػُبي ٔدٛظٞبي الظْ ث

 ػؿّٛيٝ

 .تفٛيى اذتيبض اػُبي ٔكٛلٟبي الظْ ثٕٙظٛض ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثرف ذهٛني زض اخطاي َطحٟب ٚ پطٚغٜ ٞبي ػٕطا٘ي .6

اِعاْ ثٝ خبثدبيي ٔحُ لطاضٌيطي ٔطوع زفغ ظثبِٝ قٟط ثٛقٟط زض حطيٓ خبزٜ ٘يطٌٚبٜ ثب تٛخٝ ثٝ اتٕبْ ُٔبِؼبت َطح خبٔغ ٔسيطيت  .7

 .پؿٕب٘س ثٛقٟط ثب اػتجبض ترهيهي ؾبظٔبٖ ا٘طغي اتٕي

 اِعاْ نٙبيغ ٔؿتمط زض پبضؼ خٙٛثي ثٝ ٔسيطيت انِٛي پؿٕب٘س قٟطؾتبٟ٘بي خٙٛثي .8

 لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙدٓ ٚ آييٗ ٘بٔٝ اخطايي آٖ زض زفغ ثٟساقتي ظثبِٝ ثب اؾتفبزٜ اظ قيٜٛ ٞبي ٘ٛيٗ زض 193اِعاْ ثٝ اخطاي ثٙس اِف ٔبزٜ  .9

 ( قٟط ؾبحّي ٔيجبقس14ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اؾتبٖ ثٛقٟط زاضاي )قٟطٞبي ؾبحّي 

 :مؼايوت بروامٍ ريسي ي وظارت راَبردي رياست جمًُري

 تؿطيغ زض ا٘دبْ ُٔبِؼبت ؾٙس آٔبيف ؾطظٔيٗ  .1

زضنس ٚ زضج 4زضنسي ٔٙبَك ٘فت ذيع ٚ ٔحطْٚ اظ فطٚـ ٘فت ٚ ٌبظ ثٝ 2پيف ثيٙي ٚ اتربش ؾبظٚ وبض لب٘ٛ٘ي ثٕٙظٛض افعايف ؾٟٓ  .2

 .زض اليحٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ قكٓ

 زض َطح ٞبي تٛؾؼٝ اي زض ضاؾتبي ايفبي ٔؿئِٛيتٟبي ،پيف ثيٙي ؾٟٓ ٔكرم اظ ٞعيٙٝ وطز قطوت ٞبي ثعضي ٔؿتمط زض اؾتبٖ .3

 ٚ زضج زضاليحٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ قكٓ (CSR)اختٕبػي قطوتٟب 

  ٞعيٙٝ اؾتب٘ي ٚ ترهيم ثركي اظ زضآٔس ٔبِيبتي ثٝ تٛؾؼٝ اؾتبٖ–تسٚيٗ يٛاثٍ ٘ظبْ زضآٔس  .4

 آييٗ ٘بٔٝ اخطايي لبٖ٘ٛ ٔسيطيت پؿٕب٘سٞب زض ذهٛل ؾبٔب٘سٞي ٚيؼيت ٔسيطيت پؿٕب٘سٞب ٚ تؼييٗ ٚيؼيت 18اخطاي ٔبزٜ  .5

 پيٕب٘ىبضاٖ حميمي ٚ حمٛلي ثبتٛخٝ ثٝ ٚيؼيت ثؿيبض ٘بثؿبٔبٖ زفغ پؿٕب٘سٞبي ٚيػٜ ٚ نٙؼتي زض ُٔٙمٝ ٚيػٜ ا٘طغي التهبزي پبضؼ
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 :ويريگاٌ اتمي

 اِعاْ ٘يطٌٚبٜ اتٕي ثٝ ايفبي ٔؿئِٛيت اختٕبػي  .1

ٝ ٞبي ٔكبغُ ضؾٕي50اِعاْ ٘يطٌٚبٜ اتٕي ثٝ اذتهبل حسالُ  .2 پيٕب٘ي ٚ لطاضزازي زض َطح ٞبي تٛؾؼٝ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ،زضنس اظ ؾٟٕي

 اظ ٘يطٌٚبٜ ثٝ زاَّٚجبٖ ثٛٔي اؾتبٖ

 .اِعاْ ٘يطٌٚبٜ اتٕي ثٝ ضػبيت اؾتب٘ساضزٞبي ظيؿت ٔحيُي .3

 .اخطاي تؼٟسات ٘يطٌٚبٜ اتٕي زض ذهٛل خبثدبيي ؾبوٙبٖ ضٚؾتبٞبي ّٞيّٝ ٚ ثٙسضٌبٜ .4

احساث ضاٟٞبي ذطٚخي ٚ ظيطؾبذت ٞب ٚ ، َطاحي ،اخطاي اِعأبت پسافٙس غيطػبُٔ اظ لجيُ اضائٝ آٔٛظقٟبي ٍٕٞب٘ي زض ٔٛالغ ايُطاضي .5

 أىب٘بت ٔٛضز ٘يبظ زض ٔٛالغ ثحطاٖ

 .تهٛيت ٚ اؾتمطاض َطح ٞبي ّٔي ٚ ثعضي ٔميبؼ زض پٟٙٝ ؾطظٔيٙي اؾتبٖ،اضتمبء ٕٞىبضيٟب ٚ ٔكبضوت اؾتبٖ زض ٔطاحُ تؼطيف  .6

 :شًاراي ػالي امىيت ملي/يزارت دفاع ي پشتيباوي ويريَاي مسلح 

  ٚ قٟطؾبظيضاٜثبٕٞىبضي ٚظاضت  وبِجسي قٟطثٛقٟط ٚا٘تظبٔي ثطاي ضفغ ٔٛا٘غ تٛؾؼٝ حطيٓ ٚآظازؾبظي ثركي اظفًبٞبي ٘ظبٔي اٞفن .1

 :اظ َطيك

 ا٘تمبَ پبيٍبٜ زْٚ زضيبيي ثٛقٟط ثٝ ذبضج اظ قٟط ٚ ترهيم اضايي آٖ ثٝ ٔٙظٛض تٛؾؼٝ قٟط ثٛقٟط ٚ زضج زض اليحٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ قكٓ .2

ثٝ ذبضج اظ قٟط ٚ ترهيم اضايي آٖ خٟت تٛؾؼٝ قٟط ٚ تؿٟيُ اضتجبَبت  (قكٓ قىبضي)ا٘تمبَ پبيٍبٜ ٞٛايي قٟيس يبؾيٙي ثٛقٟط .3

 ٚ تطززٞبي زضٖٚ قٟطي ٚ زضج زض اليحٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ قكٓ

 ا٘تمبَ پبيٍبٜ پسافٙس ٞٛايي اضتف ٚ زضج زض اليحٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ قكٓ .4


