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 پتشٍلین ٍ هؼادى ٍصاست همام پیام
 

 

 ،تب حبَ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٍ٘شفتٝ اػت. ثب اػتفبدٜ ٔؤثش ٚ دسػت اص ایٗ ٔٙبثغ عجیؼی ایٗ ٔٙبثغ اص ٔٙبثغ عجیؼی ثٛدٜ وٝ ػشؿبسبٖ تافغب٘ؼ

 ٔٛخٛدیت ثؼضی ػٛأُ،ذ. أب خٛاٞذ ؿ٘صیت افغب٘ؼتبٖ ٚ ٔشدْ آٖ ا٘ىـبف التصبدی ؿٟشٚ٘ذاٖ وـٛس پیـشفت دٚأذاس ٚ فشصت ٔٙبػت خٟت 

 ِٛیت پزیشی ػجت آٖ ؿذٜ وٝ ساٜ سا ثشای ایدبد فؼبد ٚ تمّت ثبص وٙذ.ئػذْ ٔؼ ٔب٘غ اػتخشاج ٔؼبدٖ ٔیـٛ٘ذ وٝ اص آٖ خّٕٝ، ٘جٛدٖ ؿفبفیت ٚ

ٟیب صٚاست ٔؼبدٖ ٚ پتشِٚیٓ دس لؼٕت ایدبد ػىتٛس اػتخشاخی ثبص، ؿفبف ٚ حؼبثذٜ ٔتؼٟذ اػت؛ صیشا ایٗ ٔٛاسد صٔیٙٝ سؿذ فشاٌیش سا دس وـٛس ٔ

 ٔیؼبصد. ٘مـٝ ساٜ صٙبیغ اػتخشاخی افغب٘ؼتبٖ ٚ اػتشاتیظی اصالحبت ٚصاست ٔؼبدٖ ٚ پتشِٚیٓ ٕ٘بیبٍ٘ش تؼٟذات ٚصاست دس ػشصٝ ٔجبسصٜ ػّیٝ

 ؼبد ثٛدٜ ٚ اص تبٔیٗ ؿفبفیت اعٕیٙبٖ ٔیذٞذ. ف

ٟ٘بد ٞبی ثب دس استجبط ٘ضدیه ثب دیٍش اسٌبٖ ٞبی دِٚتی، ثٝ ػٙٛاٖ ٟ٘بد ٔذیشیت وٙٙذٜ ٔؼبدٖ ٚٔٙبثغ عجیؼی،  ،شِٚیٓتثٙبثشایٗ، ٚصاست ٔؼبدٖ ٚ پ 

ك ثٝ اػتٙذسد ٞبی ؿفبفیت ثیٗ إِّّی، صٙبیغ تب ٔغبث ،وبس ٔیىٙذ ،، ػىتٛس خصٛصی ٚ ٟ٘بد ٞبی ثیٗ إِّّیٔتبثشٜخبٔؼٝ ٔذ٘ی، خٛأغ 

 ضشٚسی ثٛدٜ ٚخزة ٚ حفظ ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی صٙبیغ اػتخشاخی اص عشیك ؿفبف آٖ ثشای  ا٘ىـبفبت اػتخشاخی سا ا٘ىـبف دٞذ.

 .ٌشدیذثبػث سؿذ پبیذاس، افضایؾ دسآٔذ ٚ ػبیذات ثشای افغب٘ؼتبٖ ٚ ٔشدْ آٖ خٛاٞذ 

ٚاسد ػُٕ ٔی ٌشدد وٝ ایٗ سٚیىشد ؿبُٔ ایدبد اصالحبت  یه سٚیىشد خبٔغ اص عشیكٔؼئِٛیت پزیشی  ٚ ؿفبفیتاٞذاف ذٖ ثٝ سػی ثشای ٚصاست

خٛد  ی دسداخّ ، اصالحبت ثٙیبدیِٛیت پزیشی ثبیذ دس تٕبْ ػغٛحئٚصاست ثٝ ایٗ ثبٚس اػت وٝ، ؿفبفیت ٚ ٔؼدس ٚصاست ٚ ػىتٛس خٛاٞذ ثٛد. 

چٙب٘چٝ ٚصاست لذْ ٞبی اثتذائی سا دس لؼٕت تبٔیٗ ؿفبفیت ٚ حؼبثذٞی صٙؼت ٔؼذ٘ىبسی، خبسی ٚ ػّٕی ؿٛد. ٚصاست ٚ یب ثغٛس ٚػیغ دس 

ی ٔؼذ٘ىبسی سا دس یه دیتبثیغ دسج ٕ٘ٛدٜ وٝ خبٔؼٝ ٔذ٘ی، ػىتٛس خصٛصی ٚ ػبیش افشاد خبٔؼٝ لشاسدادٞبثشداؿتٝ اػت ٚ دس ایٗ استجبط تٕبْ 

 ی داؿتٝ ثبؿٙذ. ٔیتٛا٘ٙذ اص عشیك آ٘الیٗ ثٝ آٖ دػتشػ

ثصٛست ٔىُٕ لبثُ  2018ٚ اِی خٖٛ  تشتیت 2016ٔجبسصٜ ثب فؼبد، وٝ ثٝ تبسیخ دػبٔجش  ٔٛخٛد تؼٟذ ٚصاست، دس ٔمبثّٝ ثب فؼبد تٛػظ اػتشاتظی

 ٜ اػت،٘یبصٔٙذی ٞبی ٔٛخٛد عشح ٌشدیذ ٚ اػتشاتظی خذیذ ٚصاست وٝ ثش اػبع اػتشاتیظی لجّی ٞذف .ٔی ثبؿذ، ثبثت ٚ پبیذاس اػتاخشا 

 دس ػىتٛس صٙبیغ اػتخشاخی ٔی ثبؿذ. ٚ حؼبثذٞی ِٛیت پزیشیئٔؼ ،ؿفبفیت تؼٟذات ٚصاست دس صٔیٙٝ ٞبی سػیذٖ ثٝ

 

 

 ًشگس ًْاى

 سشپشست ٍصاست هؼادى ٍ پطشٍلین

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 اص 5 صفحٝ

 

   همذهِ
 

 ثش ٔتؼٟذ ٚصاست ایٗ سٞجشی ٚ ثٛدٜ افغب٘ؼتبٖ اػالٔی خٕٟٛسی دِٚت ػبیذاتی ٞبی ٚصاست اص یىی پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست

 ػبصی ثشآٚسدٜ اص اعٕیٙبٖ حصَٛ خٟت اػتخشاخی ػىتٛس دس ثیـتش ؿفبفیت ایدبد ٚ ػغٛح تٕبْ دس فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ

 ػّیٝ ٔجبسصٜ ػُٕ پالٖ پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست ثٙبثشیٗ ثبؿذ. ٔی ،ٔشثٛعٝ ٞبی فؼبِیت دس إِّّی ثیٗ ٞبی ٔؼیبس تٕبْ

 تٟیٝ اػتخشاخی صٙبیغ دس فؼبد اص خٌّٛیشی لؼٕت دس خب٘جٝ ٕٞٝ حٕبیت ٚ حؼبثذٞی پشٚػٝ تمٛیت خٟت سا فؼبد

 خب٘جی ٞبی ثش٘بٔٝ تؼذاد یه ٚ ٌشدیذٜ عشح اداسی فؼبد ثب ٔجبسصٜ ّٔی اػتشاتیظی ثٝ ٔغبثك ػُٕ پالٖ ایٗ اػت. ٕ٘ٛدٜ

 ثب ٔجبسصٜ ػُٕ پالٖ دس اػت. ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس ٘یض اػتشاتیظی ایٗ دس ٔؼبدٖ ػىتٛس دس فؼبد وبٞؾ ػشصٝ دس ٘یبص ٔٛسد

 ٔؼتثٙب آٖ اص ریذخُ ٔشاخغ ػبیش ٔؼذ٘ىبسی ٞبی فؼبِیت ٚ ٌشدیذٜ تٕشوض ٚصاست لیبدت تحت ٞبی فؼبِیت سٚی فؼبد

  ٔیجبؿذ.

 

  پتشٍلین ٍ هؼادى ٍصاست ػوذُ ٍظایف
 ٟ٘بد ٚ ٞب ٚصاست ػبیش ثب ٕٞأٍٞٙی دس سا افغب٘ؼتبٖ اػتخشاخی صٙبیغ ٔذیشیت ٚ تٙظیٓ ٔؼئِٛیت پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست

 ٔیٍشدد: ریُ ٔٛاسد ؿبُٔ ٚصاست ػٕذٜ ٚظبیف داسد. ریذخُ، خٛا٘ت ٚ دِٚتی ٞبی
  اػتخشاخی صٙبیغ ػىتٛس ٚٔمشسات لٛا٘یٗ عشح ٚ ٞب پبِیؼی ا٘ىـبف .1
 اوتـبف( ثٕـَٛ ) خیِٛٛخیىی اعالػبت ٔذیشیت ٚ آٚسی خٕغ .2
 اػتخشاج ػىتٛس دس ٌزاسی ػشٔبیٝ ا٘ىـبف ٚ ـٛیكت .3
 دِٚتی( ٞبی ٟ٘بد ٚ اداست ػبیش ٕٞأٍٞٙی ثب ٔزاوشٜ ٚ ٌفتٍٛ ثٕـَٛ ) ٔؼذ٘ىبسی یلشاسدادٞب تٙظیٓ ٚ ٔذیشیت .4

 

 اداسی فساد ّای پزیشی آسیة ٍ خطشات
 ٔیجبؿذ: پزیش آػیت فؼبد اص ریُ ػبحبت ٚ ٞب ثخؾ دس پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست
  لشاسدادٞب ٔذیشیت ٚ ٔزاوشٜ .1
  تذاسوبت ٚ داٚعّجی ٞبی پشٚػٝ .2
  اػٙبد ٔحشٔیت .3
  اػتخشاخی صٙبیغ ػىتٛس ٞبی پشٚطٜ دس ػٟیٓ افشاد ٔٙبفغ تضبد .4
  ؿذٜ ػیبػی وبٔالً ػىتٛس .5

 

  فساد ػلیِ هثاسصُ هلی استشاتیژی اّذاف تا هطاتمت

 ثش ضٛاثظ ثشتشی ٚ ػبالسی ؿبیؼتٝ ثش ٔجتٙی ّٔىی خذٔبت ػیؼتٓ ػبصی )ٟ٘بدیٙٝ ٔحٛس ثب ٕٞؼٛیی دس ػُٕ پالٖ ایٗ

 ثٝ پَٛ پیٍیشی ٚ ثٛدخٛی ٚ ٔبِی ػبِٓ )ٔذیشیت پٙدٓ ٔحٛس اداسی(، فؼبد ٔتٟٕیٗ ػذِی )تؼمیت چٟبسْ ٔحٛس سٚاثظ(،

 وٝ لشاسدادؿتٝ اداسی فؼبد ثب ٔجبسصٜ ّٔی اػتشاتیظی ػٙذ اِٚٛیت، داسای ٞبی ٚصاست ثخؾ ٚ تفتیؾ( لبثُ ٚ ؿفبف ٘حٛ

 ثبؿذ: ٔی ریُ ٔٛاسد ثش ٔـتُٕ



 52 اص 9 صفحٝ

 

o دِٚت، دس ٞب ؿشوت ریٙفغ ٔبِىیٗ ثجت پشٚػٝ آغبص  
o آٟ٘ب، ثٛدٖ ٔؼتجش ؿشایظ ٔٙحیث لشاسدادٞب اخجبسی ٘ـش 
o ُػىتٛس ػٛایذ ثشای خبف ثب٘ىی حؼبة یه ایدبد ٚ ؿذٜ تِٛیذ اسلبْ ٘ـش لؼٕت دس ٔؼبدٖ لبٖ٘ٛ تؼذی 

  خشاخیاػت
 

 ٔثبَ، عٛس ثٛد. خٛاٞذ اثشٌزاس ٔؼتمیٓ غیش یب ٔؼمتیٓ ثصٛست وـٛس ػٛایذ سٚی فؼبد، ػّیٝ ٔجبسصٜ الذأبت ایٗ تٕبْ

 ػشٔبیٝ ٚ ٔشدْ اػتٕبد وؼت ٚ ٌزاسی ػشٔبیٝ ٔحیظ ثٟجٛد ػجت ػبٔٝ ػىتٛس دس اعالػبت ثٝ دػتشػی صٔیٙٝ ایدبد

 ٔیٕٙبیذ. خزة سا خبسخی ٌزاساٖ ػشٔبیٝ ٚ ٌشدیذٜ ٌزاساٖ
 

  ٍصاست ّای هکلفیت ٍ تؼْذات سایش
 فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ ّٔی اػتشاتیظی اص خبسج  اداسی فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ ثخؾ دس سا ٔـخصی تؼٟذات پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست

  ثبؿذ: ٔی ریُ ٔٛاسد ؿبُٔ وٝ اػت دادٜ ا٘دبْ ٘یض اداسی
 (EITI) اػتخشاخی صٙبیغ ؿفبفیت اثتىبس ثش٘بٔٝ اػتجبس وؼت .1
  اسٚپب خبٔؼٝ تؼٟذات ػبصی ثشآٚسدٜ .2
  أشیىب ٔتحذٜ ایبالت تؼٟذات ػبصی ثشآٚسدٜ .3
  التصبدی تٛػؼٝ ٚ ٕٞىبسی ػبصٔبٖ ؿفبفیت ٞبی ٔؼیبس ػبصی ثشآٚسدٜ .4

 

 کلیذی ریذخل جَاًة ٍ هخاطثیي ًظشیات کسة ٍ هطَست پشٍسِ
 ػشپشػت خالِٕتأة ٘ظبست تحت تشِٚیٓپ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست ٞبی آٔشیت ٚ ٞب سیبػت تٕبْ ثب ٔـٛست دس ػُٕ پالٖ ایٗ

 دسیبفت خٟت ریُ وّیذی ریذخُ ٔشاخغ ثب ٔتزوشٜ پالٖ آٖ آص پغ اػت. ٌشدیذٜ تشتیت ٚ عشح پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصسات

 ٌشدیذ: ؿشیه ؿبٖ پیـٟٙبدات ٚ ٘ظشیبت
  ٔذ٘ی خبٔؼٝ ٞبی ػبصٔبٖ .1
  إِّّی ثیٗ خبٔؼٝ .2
  خصٛصی ػىتٛس .3

 

  پالى تشتیة ٍ طشح پشٍسِ
 اػت: ٌشدیذٜ تذٚیٗ ٚ تشتیت ریُ ٔشاحُ عی اص ثؼذ پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ ػُٕ پالٖ

 یٞب سیبػت اص ٔتـىُ وبسی وٕیتٝ یه 1396 ػمشة ٔبٜ دس پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست داخّی: وبسی وٕیتٝ ایدبد الف.

 اسصیبثی ٚ عشح ٚ التصبدی تحّیُ سیبػت د:ٕ٘ٛ ایدبد فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ پالٖ ٔؼٛدٜ تشتیت ٚ عشح خٟت سا ریُ داخّی

 ٚ تحمیك سیبػت داخّی، تفتیؾ سیبػت ٞبیذسٚوبسثٟٙب، اداسٜ حمٛلی، أٛس سیبػت ٚصاست، ٔـبٚسیٗ اداسٜ ،ٞب پبِیؼی

  ٔؼبدٖ. تفتیؾ سیبػت ٚ وبدػتش سیبػت ا٘ىـبف،
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 دس وٝ سا اػتشاخی صٙبیغ فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ ٞبی فؼبِیت تب ٌشفتٙذ تصٕیٓ خٛیؾ خّؼٝ اِٚیٗ دس ٔتزوشٜ وٕیتٝ

 ٔجبسصٜ اػتشاتیظی دس اػت، ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس خٟب٘ی خبٔؼٝ ثٝ ٚصاست تؼٟذات ػبیش ٚ فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ ّٔی اػتشاتیظی

 ثیـتش فؼبد اص وٝ ٚصاست وبسی ػبحبت ٚ ٞب فؼبِیت تٕبْ وٕیتٝ ضبیاػ ثؼذاً، دٞٙذ. لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ٚصاست فؼبد ػّیٝ

  ٕ٘ٛد٘ذ. ؿٙبػبئی ثٛد٘ذ، پزیش آػیت

 دس ریذخُ ٞبی ٟ٘بد ثب پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ پالٖ اثتذایی، عشح اص ثؼذ  ریذخُ: خٛا٘ت ثب ٔـٛست ب.

 دسج ریذخُ خٛا٘ت ٘ظشیبت ٚ ؿذ؛ ػبختٝ ؿشیه )دٚ٘شٞب( خٟب٘ی خٛأغ ٚ خصٛصی ػىتٛس ٔذ٘ی، خٛأغ چٖٛ: ػىتٛس

  ٌشدیذ. پالٖ

 ٚصیش ػشپشػت خالِٕتأة تٛػظ ٔتؼذد خّؼبت عشیك اص ٚصاست فؼبد ػّیٝ بسصٜٔج اػتشاتیظی ٔؼٛدٜ تشتیت ٚ عشح پشٚػٝ

  داؿت. لشاس ٘ظبست ٔٛسد پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ
 

  اسصیاتی ٍ ًظاست هیکاًیضم
 ػشپشػت خالِتٕأة سٞجشی تحت سا فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ وٕیتٝ یه ،ػُٕ پالٖ ایٗ تغجیك ثٕٙظٛس پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست

 تغجیك ػغح اص تب ٕ٘بیذ ٔی تذٚیش سا خٛیؾ خّؼبت ٔشتجٝ دٚ اِی یه ٔبٞب٘ٝ وٕیتٝ ایٗ .اػت ٜٕٛد٘ ایدبد ٔؼبدٖ ٚصاست

 پالٖ تغجیك اص اسصیبثی ٚ ٘ظبست وٕیتٝ ػىشتشیت ٌشدد. حبصُ اعٕیٙبٖ ٚصاست ػغح دس اداسی فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ پالٖ

  ٔیجبؿذ. ٚصاست، ایٗ ٞبی پبِیؼی ثیاسصیب ٚ عشح ٚ التصبدی تحّیُ سیبػت ثب اداسی، دفؼب ػّیٝ ٔجبسصٜ ػُٕ

 ٞبی آٔشیت ٚ ٞب سیبػت وبسی پالٖ دسج ٘یض آٖ ٞبی فؼبِیت ػُٕ، پالٖ ایٗ ٔٛلغ ثٝ تغجیك اص اعٕیٙبٖ حصَٛ خٟت

 ٔی خٛیؾ وبسی پالٖ تغجیك اص ٌضاسؽ اسائٝ ثٝ ٔىّف ٔبٞٛاس عٛس ثٝ ٚصاست ایٗ ٞبی سیبػت وٝ اػت ٌشدیذٜ ٚصاست

  .ثبؿٙذ
 

  اداسی فساد تا هثاسصُ  ٍیژُ سکشتشیت تِ گضاسضذّی
 آٖ اسائٝ ٚ سثؼٛاس ٌضاسؽ تشتیت ٚ عشح لؼٕت دس ( پبِیؼی سئیغ سٞجشی ثٝ ) ٚصاست فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ وٕیتٝ ػىشتشیت

 وٝ ٔیذٞذ اعٕیٙبٖ ٚصاست فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ وٕیتٝ ػىشتشیت داسد. ٔؼؤِیت فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ  ٚیظٜ ػىشتشیت ثٝ

 ٔٙظٛسی اص ثؼذ ٌضاسؽ ٌشدد. ٔٙظٛس ٚصاست ٔمبْ تٛػظ ٚ ٌشدیذٜ ٟ٘بئی ٚ تٟیٝ سثغ ٞش ختٓ اص لجُ ٞفتٝ دٚ ضاسؿبتٌ

  .ٌشدد ٔی اسػبَ فؼبد ثب ٔجبسصٜ ٚیظٜ ػىشتشیت ثٝ ٔمبْ،
 

  پالى تطثیك تشاتش دس ضذُ ضٌاسائی خطشات
 دس٘ظشداؿت ثب  ثٙبءً، ٌشدد. ٔی ٔٛخٝ خغشات ٚ چبِؾ ػّؼّٝ یه ثب عجیؼی ثصٛست اداسٜ دس اصالحبت پشٚػٝ تغجیك

 ػُٕ پالٖ تغجیك ثشاثش دس ریُ خغشات وٝ ٔیجبؿذ ثیٗ پیؾ پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست اِزوش، فٛق پزیش آػیت ػبحبت

 ٌشفت: خٛاٞذ لشاس ،فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ
 ساٜ حُ  خغشات

ٚصاست ٔؼبدٖ ٚ پتشِٚیٓ ثب ؿٛسای ّٔی لجُ اص اسایٝ تؼذیالت پیـٟٙبد   ٔؼبدٖ بٖ٘ٛل ثشای ؿذٜ پیـٟٙبد تؼذیالت سد

خٛاٞذ ٕ٘ٛد تب اص تصٛیت آٟ٘ب اعٕیٙبٖ حبصُ  ٕٞبٍٞٙیؿذٜ وبس ٚ 

 ٌشدد. 
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 ساٜ حُ  خغشات

 ٔؼّٛٔبتی تىٙبِٛطی ضؼیف ٞبی ػیؼتٓ ٔٛخٛدیت

 ٔبِىیٗ ٔؼّٛٔبت ٚ لشاسدادٞب ٘ـش اص حٕبیت خٟت )وٕپیٛتشی(

  ریٙفغ

 ٚصاست ٔؼبدٖ ٚ پتشِٚیٓ ػیؼتٓ ٞبی تىٙبِٛطی ٔؼّٛٔبتی

خٛیؾ سا ٔٛاصی ثب ٔؼشفی ػیؼتٓ حىٛٔت داسی  )وٕپیٛتشی(

  اِىتشٚ٘یىی ا٘ىـبف ٔیذٞذ. 

 ثٕـَٛ ٌیش٘ذٜ تصٕیٓ ٞبی ٟ٘بد ػبیش ثب ضؼیف ٕٞأٍٞٙی

  دِٚتی ٞبی ٟ٘بد ٚ ٞب ٚصاست
ٔیذٞذ وٝ ٔیىب٘یضْ ٞبی  ٚصاست ٔؼبدٖ ٚ پتشِٚیٓ اعٕیٙبٖ

ٕٞأٍٞٙی ایدبد ٌشدیذٜ ٚ خّؼبت ثصٛست ٔٙظٓ تذٚیش یبفتٝ ٚ  

ٞبی دِٚتی وٝ دس ػىتٛس ٔؼبدٖ فؼبِیت داس٘ذ،  دٔؼّٛٔبت ثب ػبیش ٟ٘ب

 . ٔی ٌشدد ؿشیه

 فؼبِیت اص حٕبیت خٟت ٚصاست دس وبفی وبسی ظشفیت ٘جٛد

 فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ ٞبی
ٚصاست ٔؼبدٖ ٚ پتشِٚیٓ فؼبِیت ٞبی ٔجبسصٜ ػّیٝ فؼبد سا دس پالٖ 

  ٞبی وبسی سیبػت ٞب دسج ٕ٘ٛدٜ ٚ اص إٞیت آٟ٘ب آٌبٞی ٔیذٞذ. 

 

  

 اداسی فساد ػلیِ هثاسصُ ٍ لاًَى حاکویت ػالی ضَسای دس تػَیة ٍ تحث لاتل ًکات
 ٚ ٌفتٍٛ ٚ ثحث ثٝ ٘یبص وٝ ٕ٘ٛدٜ ؿٙبػبئی سا فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ وبسی پالٖ ٞبی فؼبِیت ثؼضی پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست

 ٔیٍشدد: ریُ ٔٛاسد ؿبُٔ فؼبِیت ایٗ داسد. فؼبد ػّیٝ ٔجبسصٜ ٚ لبٖ٘ٛ حبوٕیت ػبِی ؿٛسای ٔٙظٛسی
  ٔؼبدٖ لبٖ٘ٛ دس تؼذیالت .7
 ؿفبف فشػی ثب٘ىی حؼبة ایدبد .2
 خٛدػش ٔؼذ٘ىبسی لجبَ دس )عشصاِؼُٕ( اػتشاتیظی ایدبد ٚ ٘یبص ٔٛسد الذأبت .3
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 هؼذًکاسی لشاسدادّای دس هٌافغ تضاد اص جلَگیشی ٍ هؼادى لاًَى تؼذیل اٍل: اٍلَیت 7

ضواسُ
 

 یا هحَس تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت

 تؼْذ
 7931 هالی سال

 خطشات
 4 ستغ 9 ستغ 5 ستغ 7 ستغ

1.1 

 -ریُ: ٔٛاسد دس ٔؼبدٖ لبٖ٘ٛ تؼذیُ 1.1

 ثععشای تفتععیؾ ٞععبی ٔىّفیععت :ٚضععغ1.1.1

 ٘ظش دس ٚ عشف ثی ٔفتـیٗ تٛػظ ٞب لشاسدادی

 آٖ. اص تخغی صٛست دس خشیٕٝ ٌشفتٗ

 ساٜ لجبَ دس ٚصاست ٞبی ٔىّفیت ا٘ؼىبع 1.1.2

 ٚصاست داخّی تفتیؾ ٔٙظٓ ا٘ذاصی

ٝ  اص اعٕیٙبٖ حصَٛ 1.1.3. ٝ  ایٙىع  ٞعبی  ثش٘بٔع

 ٛأعغ خ ثعب  ٔٙؼمعذٜ  یٞب ٘بٔٝ ٔٛافمت ٔـٛستی

 لعشاسداد  دس لعشاسدادی  ٔىّفیت ٔٙحیث ٔحّی،

 ٔععذ٘ظش لععشاسدادی ٚ ٚصاست ٔیععبٖ ؿععذٜ أضععب

 ٔیـٛد. ٌشفتٝ

ٝ  ضشٚست ٔٛسد دس ای ٔبدٜ دسج .1.1.4  ٘ـعش  ثع

 ٘ـععش ٚ اثتععذایی ٔععزاوشات ثععٝ ٔشثععٛط اػععٙبد

 ؿععشایظ اص ثخععؾ ٔٙحیععث ٟ٘ععبیی یلشاسدادٞععب

ٝ  )تعب  لشاسدادٞعب  دٞعی  اػتجبس  ٔؼّٛٔعبت  صٔب٘یىع

 ؿذ( ٘خٛاٞذ ٘بفز لشاسداد ٍ٘شدد ٘ـش ٔزوشٜ

ٗ  ٔىّف1.1.5 ٝ  خٟعت  ٞعب  ؿعشوت  ػعبخت  اسایع

ْ  دلیعك  ٖ  تِٛیععذات اسلعب   ٚ سثؼععٛاس ثصعٛست  ؿعب

ٖ  دس ٔدبصات تؼییٗ  اص تخغعی  صعٛست  دس لعب٘ٛ

   أش، ایٗ

 ٔععذیشیت دس ؿععفبفیت ایدععبد

 ٔؼبدٖ یلشاسدادٞب
ٝ  خّت ؿذٜ تؼذیُ لبٖ٘ٛ  ٌعزاسی  ػعشٔبی

 دس ثیـعععتش خعععبسخی

 ٔؼبدٖ ػىتٛس

 ٔحٛسٞعععبی

 چٟبسْ اَٚ،

 پعععععٙدٓ ٚ

 اػععتشاتیظی

 ػّیٝ ٔجبسصٜ

 اداسی فؼبد

 دس تؼععذیالت سد 25% 25% 40% 10%

 تٛػعععظ لعععبٖ٘ٛ

  ّٔی ؿٛسای
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 خٟععت ٞععب ؿععشوت تؼٟععذات ا٘ؼىععبع .1.1.6

 ریٙفعغ  ٔبِىیٗ ٔٛسد دس ٔؼّٛٔبت ػبصی ؿشیه

ٝ  ؿبٖ ٔؼتمیٓ غیش ٚ ٔؼتمیٓ َ  ثع  افعشاد  ؿعٕٛ

 آٟ٘عب  ثعب  وٝ ؿبٖ البسة ٚ ػیبػی ؿذٜ ؿٙبختٝ

 ثبؿٙذ داؿتٝ ػججی یب ٘ؼجی سٚاثظ

ٝ  ٞعب  ؿعشوت  ٕ٘ٛدٖ ٔىّف .1.1.7  پشداخعت  ثع

ٖ  ٔبِیعبتی  غیعش  ٞعبی  ٔىّفیت ٔؼتمیٓ ٝ  ؿعب  ثع

 ٔؼبدٖ فشػی حؼبة

 تصععذیٟبی ایٙىععٝ اص یٙععبٖاعٕ حصععَٛ .1.1.8

 ععشف  ثعی  تفتعیؾ  ؿعشوت  یه تٛػظ دِٚتی

ٝ  آٖ ٌضاسؽ ٚ ٌشفتٝ لشاس تفتیؾ ٔٛسد  ٘ـعش  ثع

 سػذ. ٔی

1.2 

 افععشاد سٚی حمععٛلی ٞععبی ٔحععذٚدیت اػٕععبَ

 ٞعبی لشاسداد داس٘عذٜ  )وٝ بػیػی ؿذٜ ؿٙبختٝ

 ػعججی  ٚ ٘ؼعجی  العبسة  ٚ ٔیجبؿٙذ( ٔؼذ٘ىبسی

   .ٔؼبدٖ لبٖ٘ٛ 16 ٔبدٜ ثشاػبع ؿبٖ

 ؿعذٜ  ؿٙبختٝ افشاد ؿٙبػبیی

 داس٘ععععذٜ )وععععٝ ػیبػععععی

 ٔؼععععذ٘ىبسی یلشاسدادٞععععب

 ٚ ٘ؼعجی  العبسة  ٚ  ٔیجبؿٙذ(

 آٟ٘ب ػججی

 فیصعععععععععععذی

 ٞععبی ٔحععذٚدیت

 اػٕعععبَ حمعععٛلی

 ؿذٜ.
 

ٝ  خّت -  ٌعزاسی  ػعشٔبی

 دس ثیـعععتش خعععبسخی

 ٔؼبدٖ ػىتٛس

 پٙدٓ ٔحٛس

  اػتشاتیظی
  

ذاس
ٚأ

د
 

ذاس
ٚأ

د
 

 ضععؼیف تغجیععك

 ٚ لععععععععععبٖ٘ٛ

 ٕٞعععععععأٍٞٙی

 ثععععب ضععععؼیف

 ػذِی ػیؼتٓ

 اس٘عٛاِی څ ِعٛی  اداسٜ ثعب  ٔؼّٛٔبت ػبصی ؿشیه 1.3

 ػیبػعی  ؿذٜ ؿٙبختٝ افشاد ٔٛسد دس افغب٘ؼتبٖ

 ٔیجبؿعٙذ(،  ٔؼعذ٘ىبسی  ٞعبی لشاسداد داس٘ذٜ )وٝ

 ٔؼبدٖ لبٖ٘ٛ 16 ٔبدٜ ثٝ ٔغبثك

 ؿعذٜ  تٝؿعٙبخ  افعشاد  ٔؼشفی

 داس٘ععععذٜ )وععععٝ ػیبػععععی

 ٔؼععععذ٘ىبسی ٞععععبیلشاسداد

 تحمیمععبت خٟععت ٔیجبؿععٙذ(

 لبٖ٘ٛ. تغجیك ٚ ثیـتش

 ٔؼّٛٔبت فیصذی

 ثععب ؿععذٜ ؿععشیه

 ِعععععععععٛی اداسٜ

 .اس٘ٛاِیڅ

ٝ  خّت -  ٌعزاسی  ػعشٔبی

 دس ثیـعععتش خعععبسخی

 ٔؼبدٖ. ػىتٛس

 ٔحٛسٞعععبی

 ٚ چٟععععبسْ

 پعععععععٙدٓ

  اػتشاتیظی

   

ذاس
ٚأ

د
 

 ضععؼیف تغجیععك

 ٚ لععععععععععبٖ٘ٛ

 ٕٞعععععععأٍٞٙی

 ثععععب ضععععؼیف

 ػذِی ػیؼتٓ
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 ٞعب  ؿعشوت  ریٙفغ ٔبِىیٗ ثجت پشٚػٝ آغبص 1.4

 دِٚت دس

 ریٙفععغ ٔععبِىیٗ ثجععت

 افضایؾ خٟت ٞب ؿشوت

 ػععععىتٛس دس ؿععععفبفیت

 ٔؼبدٖ

 ٞبی ؿشوت تؼذاد

 ؿذٜ ثجت

 ٌزاسی ػشٔبیٝ خّت

 دس ثیـتش خبسخی

 ٔؼبدٖ. ػىتٛس

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی

 دٚأذاس دٚأذاس 
ذاس

ٚأ
د

 
 

 هؼذًکاسی لشاسدادّای ػمذ پشٍسِ ضفافیت تمَیت ٍ لشاسدادّا اطالػات ًطش دٍم: اٍلَیت 5

ضواسُ
 

 تاثیشات - ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9ستغ  5ستغ  7ستغ 

 ٔشحّٝ خشیبٖ دس) لشاسدادٞب اثتذائی ؿشایظ ٘ـش 2.1

 ػععبیت ٚیععت دس آٖ یأضععب اص لجععُ ٔععزاوشٜ(

 پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست

 ٞعبی  ٔؼیعبس  ٕ٘ٛدٖ سػبیت

 پیـعٟٙبدات  ٚ إِّّعی  ثیٗ

 ٘ـعش  ٔٛسد دس ٔذ٘ی خبٔؼٝ

 .لشاسدادٞب

 اعالػعبت  فیصذی

 ؿذٜ ٘ـش

ٝ  خّت -  ٌعزاسی  ػعشٔبی

 دس ثیـعععتش خعععبسخی

 ٔؼبدٖ. ػىتٛس

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی
  

ذاس
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 

ٓ  ٘ـش ػذْ  ٔعٙظ

  اػٙبد

 ج لشاسداد

 ٞععبی ٘بٔععٝ ٔٛافمععت ؿععذٜ، أضععب ٞععبیلشاسداد 2.2

ٝ  ٔٛافمعت  ػعبیش  ٚ ٔشثٛعٝ  دس فشػعی  ٞعبی  ٘بٔع

ٝ  ا٘عذ  اخعشا  لبثُ یصٛست  دس سٚص 7 ظعشف  دس وع

 .ثبؿذ سػیذٜ ٘ـش ثٝ ٚصاست ػبیت ٚیت

 ٔٙععبثغ لشاسدادٞععبی ٘ـععش

 ثعشای  ؿشط ثؼٙٛاٖ عجیؼی

 لشاسدادٞب دٞی اػتجبس

 فیصعععععععععععذی

 ٘ـععش لشاسدادٞععبی

   ؿذٜ
 

ٝ  خّت -  ٌعزاسی  ػعشٔبی

 دس ثیـعععتش خعععبسخی

 ٔؼبدٖ. ػىتٛس

 دس ؿعععفبفیت تمٛیعععت

 لشاسدادٞعععبی ٔعععذیشیت

 ٔؼبدٖ.

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی
  

ذاس
ٚأ

د
اسا 
ٔذ

دٚا
 

 ٚضععبحت ػععذْ

 دس ؿععشایظ ایععٗ

 لشاسداد.
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 دس ٔؼعذ٘ىبسی  ثعضسي  ٞعبی لشاسداد سٚی ٔزاوشٜ 2.3

 ٚ ٔعذ٘ی  خبٔؼٝ اػضبی ٔؼتمُ، ٘بظشیٗ حضٛس

  خصٛصی ػىتٛس ٌبٖ ٕ٘بیٙذٜ

 دس ؿعععععفبفیت تمٛیعععععت

 ٞععععبیلشاسداد ٔععععذیشیت

 ٔؼبدٖ.

 ا٘دععبْ ٔععزاوشات 

 ؿذٜ
 

ٝ  خّت -  ٌعزاسی  ػعشٔبی

 دس ثیـعععتش خعععبسخی

 ٔؼبدٖ. ػىتٛس

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی
   

ذاس
ٚأ

د
 

 ثشٌععضاسی ػععذْ

 ایععععٗ ٔععععٙظٓ

 ثعععٝ ٔعععزاوشات

 عععٛال٘ی دِیععُ

  پشٚػٝ ثٛدٖ

 ٘ظعش  دس ثعب  ٕ٘ٛ٘ٛی یلشاسدادٞب ا٘ىـبف ٚ عشح 2.4

 دس فؼععبد ثشاثععش دس ٞععب ؿععیٜٛ ثٟتععشیٗ داؿععت

 ٚ خصٛصعی  ػعىتٛس  ٚ ٔذ٘ی خبٔؼٝ ثب ٕٞىبسی

 پیـعجشد  ثعشای  ٔٙجعغ  یه ٔٙحیث آٟ٘ب اػتفبدٜ

   ات.ٔزاوش

 دس ؿعععععفبفیت تمٛیعععععت

 ٞععععبیلشاسداد ٔععععذیشیت

 ٔؼبدٖ.

 یلشاسدادٞعععععععب

 ععععشح ٕ٘ٛ٘عععٛی

 ؿذٜ

 پٙدٓ ٔحٛس    فؼبد وبٞؾ

 اػتشاتیظی
 اص اػععععععتفبدٜ .  50% 50% 

 دس اػعععععتثٙأت

 یلشاسدادٞععععععب

 ٕ٘ٛ٘ٛی

 لشاسدادی ّای ضشکت تَلیذات ًطش سَم: اٍلَیت 9

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9ستغ  5ستغ  7ستغ 

 لعشاسدادی  ٞعبی  ؿعشوت  تِٛیعذات  ٔمعذاس  ٘ـش 3.1

 ٚصاست تٛػظ ؿفبفیت پٛستبَ دس ٔبٞٛاس ثصٛست

ٝ  دیتبثیغ تدذیذ ٚ پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ  صعٛست  ثع

  سثؼٛاس

 إِّّی ثیٗ ٞبی ٔؼیبس سػبیت

 اسلعععبْ ٘ـعععش دس ؿعععفبفیت

 ٞب. ؿشوت تِٛیذات

 تِٛیعذات  فیصذی

 ؿذٜ ٘ـش
 ٞعب  ؿشوت حؼبثذٞی

 ثعشای  ؿبٖ تِٛیذات اص

 ػبٔٝ ػىتٛس

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی
   

ذاس
ٚأ

د
 

 تدذیعععذ ػعععذْ

 دیتععععععععبثیغ

  سثؼٛاس ثصٛست

ٝ  عشیك اص اضبفی تِٛیذات وبٞؾ 3.2 ْ  ٔمبیؼع  اسلعب

 تٛػععظ ؿععذٜ پشداخععت سٚیععبِیتی ثععب تِٛیععذاتی

  سثؼٛاس ٌضاسؿبت ٘ـش ٚ ؿشوت

 دس ؿعععععفبفیت تمٛیعععععت

 یلشاسدادٞععععب ٔععععذیشیت

 ٔؼبدٖ.

 تِٛیعذات  فیصذی

 وعععبٞؾ اضعععبفی

 یبفتٝ

 اضبفی تِٛیذات وبٞؾ

 ٞب دسآٔذ افضایؾ ٚ
 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی
   

ذاس
ٚأ

د
 

 ٔٛخٛدیعععععععت

ٖ  ٞب تفبٚت  ٔیعب

 اسلععععبْ تٕععععبْ

  ٔشثٛعٝ



 52 اص 71 صفحٝ

 

ٖ  ا٘ىـبف ٚ عشح 3.3  سیبػعت  تٛػعظ  ؾیتفتع  پعال

ٝ  ٚ ٔؼبدٖ تفتیؾ  ثشسػعی  خٟعت  ٔعذ٘ی  خبٔؼع

ْ  ٔمبیؼٝ ثٕٙظٛس ٔؼذ٘ىبسی ػبحبت ٔٙظٓ  اسلعب

ْ  ثب ٞب ؿشوت ؿذٜ ٘ـش تِٛیذاتی  تِٛیعذات  اسلعب

   ٔؼذٖ ػبحبت دس ٚالؼی

 ٚالؼععی تِٛیععذات اص ٘ظععبست 

  ٞب ؿشوت

 ػٛایذ افضایؾ - ؿذٜ عشح پالٖ 
 تِٛیعععذات وعععبٞؾ ٚ -

   اضبفی

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی
   

ذاس
ٚأ

د
 

 ٔٛخٛدیعععععععت

 أٙیتی ٔـىالت

 ػععععععبحبت دس

 خٟععت ٔؼععبدٖ

 تفتیؾ ثبصدیذ

ٝ  آٚسی خٕعغ  خٟت ٔیىب٘یضْ یه ایدبد 3.4  خشیٕع

ٝ  ٞبی ؿشوت اص ٘مذی ٝ  لعبدس  وع ْ  ٘ـعش  ثع  اسلعب

 تفتیؾ، ٌضاسؽ اػبع ثش یب ٚ ٍ٘شدیذٜ تِٛیذات

ْ  ٞعب  ؿشوت  ػٕعذی  ثصعٛست  سا تِٛیعذاتی  اسلعب

 ثبؿٙذ. وشدٜ ٘ـش اؿتجبٜ

ْ  تغجیك ٖ  ٘بفعزٜ  احىعب  لعب٘ٛ

 دس ٞعب  ٞبیذسٚوبسثٗ ٚ ٔؼبدٖ

 ٘مذی ٞبی خشیٕٝ ٔٛسد

 ایدععبد ٔیىععب٘یضْ 

 ؿذٜ
   ػٛایذ افضایؾ -
 اضبفی تِٛیذات وبٞؾ -

 
 

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی
 تغجیعععك ػعععذْ 100%   

 لععععبٖ٘ٛ ٔععععٛاد

 ٚ ٔؼعععععععععبدٖ

 ٞب ٞبیذسٚوبسثٗ

 غیشهالیاتی ػَایذ هذیشیت پشٍسِ تْثَد ٍ ضفافیت تاهیي چْاسم: اٍلَیت 4

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع ًتایج هتَلغ ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931سال هالی 
 خطشات

 4ستغ  9 ستغ 5ستغ  7ستغ 

 ػٛایععذ تٕععبْ ثععشای حؼععبثبت چععبست ایدععبد 4.1

ٖ  ٚصاست تٛػظ غیشٔبِیبتی ٓ  ٚ ٔؼعبد  دس پتعشِٚی

  ٔبِیٝ ٚصاست ثب ٔـٛست

خٕععغ ٚاضعح ثعشای    ٔدعشای  

 .ػٛایذ غیشٔبِیبتیآٚسی 

 حؼععبثبت چععبست

 ؿذٜ ایدبد
 ٚ ؿععععفبفیت تععععبٔیٗ -

 پشٚػععععٝ دس ثٟجععععٛد

 ػٛایعععععذ ٔعععععذیشیت

   غیشٔبِیبتی

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی
 ٔٛافمعععت ػعععذْ  100%  

 ثععب ٔبِیععٝ ٚصاست

 عشح. ایٗ

 

 غیشٔبِیعبتی  ٞعبی  ٔىّفیعت  پشداخعت  اص ٘ظبست 4.2

 حؼعبة  ثٝ ٔؼذ٘ىبسی خٛاص داس٘ذٜ ٞبی ؿشوت

   ٔؼبدٖ. فشػی

خٕععغ ٚاضععح ثععشای  ٔدععشای

 .ػٛایذ غیشٔبِیبتیآٚسی 
 ٘ظععبست فیصععذی

 ؿذٜ ا٘دبْ
 ٚ ؿععععفبفیت تععععبٔیٗ -

 پشٚػععععٝ دس ثٟجععععٛد

 ػٛایعععععذ ٔعععععذیشیت

   غیشٔبِیبتی

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی
   

ذاس
ٚأ

د
 

 ظشفیعععت ٘جعععٛد

 ٚصاست دس وععبفی

 پیـععجشد خٟععت

  ٘ظبست پشٚػٝ
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 دس ٚصاست تٛػعظ  غیشٔبِیبتی ػٛایذ آٚسی خٕغ 4.3

  سثؼٛاس ثصٛست ٟ٘بآ ٘ـش ٚ ٔشوض ٚ یبتٚال غٛحػ

خٕععغ ٚاضععح ثععشای  ٔدععشای

 ػٛایععععذ غیشٔبِیععععبتیآٚسی 

ثش٘بٔعٝ   ٔغبثك ثٝ ٔؼیبس ٞبی .

ؿفبفیت صعٙبیغ اػعتخشاخی   

  (EITI)افغب٘ؼتبٖ

 ٔبِیبتی غیش ػٛایذ

 ؿذٜ آٚسی خٕغ
 ٚ ؿععععفبفیت تععععبٔیٗ -

 پشٚػععععٝ دس ثٟجععععٛد

 ػٛایعععععذ ٔعععععذیشیت

   غیشٔبِیبتی

 پٙدٓ ٔحٛس

ذاس اػتشاتیظی
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

ذاس 
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 
 ظشفیعععت ٘جعععٛد

 ٚصاست دس وععبفی

 لؼعععععععٕت دس

 ػٛایعععذ ٚصعععَٛ

 غیشٔبِیبتی

 ٘ـعش  تِٛیذاتی اسلبْ ثب غیشٔبِیبتی ػٛایذ ٔمبیؼٝ 4.4

َ  خٟعت  ٚصاست تٛػظ ؿذٜ ٖ  حصعٛ  اص اعٕیٙعب

 ثصعٛست  سا خعٛیؾ  ٔبِیعبت  ٞعب  ؿعشوت  ایٙىٝ

 .ا٘ذ پشداختٝ وبُٔ

 ػعؤ  اػعتفبدٜ  ٚ تمّت وبٞؾ

 ٞب. ؿشوت
 

 ػٛایعععذ فیصعععذی

 ؿذٜ ٔمبیؼٝ
 ٚ ؿعععفبفیت تعععبٔیٗ -

 پشٚػععععٝ دس ثٟجععععٛد

 ػٛایعععععذ ٔعععععذیشیت

 غیشٔبِیبتی

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی
   

ذاس
ٚأ

د
 

 دسػت سائٝ ػذْ

 اص تِٛیذاتی اسلبْ

 ٞب. ؿشوت عشف

  لشاسدادّا هذیشیت ٍ داٍطلثی پشٍسِ هؼادى، تفتیص ضفافیت پٌجن: اٍلَیت 2

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5ستغ  7ستغ 

 ٔعبِی  پبِیؼعی  ٚ ٞعب  ٔٙشاَ ٔبِی پبِیغ تذٚیٗ 5.1

  ٚصاست تٛػظ ٞب ٞبیذسٚوبسثٗ
 ٚ ؿعععفبف ٔعععبِی ػیؼعععتٓ

 ٚصاست. دس ٔٙؼدٓ
 تععذٚیٗ پبِیؼععی

 ؿذٜ.
   ػٛایذ افضایؾ -
 ٚ ؿعععفبفیت تعععبٔیٗ -

 پشٚػععععٝ دس ثٟجععععٛد

 ػٛایعععععذ ٔعععععذیشیت

   غیشٔبِیبتی
ٝ  ٔحیظ ثٟجٛد -  ػعشٔبی

 ٌزاسی

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 تغجیعععك ػعععذْ 35% 65%  

 ایععععٗ ٔععععٙظٓ

   پبِیؼی
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 ٚصاست تٛػععظ ٔؼععبدٖ تفتععیؾ ٌععضاسؽ ٘ـععش 5.2

 ٞبی ؿشوت تٕبْ ثٝ ٚاس ٔشحّٝ ٚ ٔٙظٓ ثصٛست

  لشاسدادی

 پشٚػععٝ ؿععفبفیت  تععبٔیٗ

 ٔؼبدٖ تفیتؾ

 

 ٌضاسؿععبت تؼععذاد 

 ؿذٜ ٘ـش
 ػٛایذ افضایؾ -
 دس ٞعب  تفعبٚت  تغجیك -

   ػٛایذ
 ٘بؿعی  خغشات وبٞؾ -

 ٞب اػتفبدٜ ػؤ اص

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
  

ذاس
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 
 اخعععشای ػعععذْ

 ثصعٛست  تفتیؾ

   ٔٙظٓ

 وبدػععتش ػیؼععتٓ ػععبصی دیدیتععُ ٚ ثشسػععی 5.3

  ٚصاست تٛػظ
ٔععذیشیت  ؿععفبفیتتععبٔیٗ  

  ٞبلشاسداد
ُ  ػیؼتٓ  دیدیتع

 ؿععععذٜ ػععععبصی

 وبدػتش

 ٔحععیظ ػععبصی فععشاٞٓ -

 ؿعفبف  ٌزاسی ػشٔبیٝ

   ػبدال٘ٝ ٚ

 ثش٘بٔععععععٝ

 ؿععععفبفیت

 صععععععٙبیغ

 اػتخشاخی/

 اتحبدیعععععٝ

 اسٚپب

 ٔٛخٛدیعت  ػذْ 20% 30% 50% 

 دلیعك  ٔؼّٛٔبت

 ؿشوت ٔٛسد دس

  لشاسدادی ٞبی

 تفتععیؾ ٚ ٘ظععبست ٞععبی ٔیىععب٘یضْ افععضایؾ 5.4

  پتشِٚیٓ ٚ ٔؼبدٖ ٚصاست دس لشاسدادٞب
ٔععذیشیت  ؿععفبفیتتععبٔیٗ 

 ٞبلشاسداد
 ایدععبد ٔیىععب٘یضْ 

 ؿذٜ
 ٘بؿعی  خغشات وبٞؾ -

   فؼبد ٚ تمّت اص
ٝ  ٔحعیظ  ثٟجٛد -  ػعشٔبی

  ٌزاسی

 ثش٘بٔععععععٝ

 ؿععععفبفیت

 صععععععٙبیغ

 اػتخشاخی/

 اتحبدیعععععٝ

 اسٚپب

 پععبئیٗ ظشفیععت 100%   

 پیـععجشد خٟععت

  تفتیؾ ٚ ٘ظبست
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 تؼّیعك  یلشاسدادٞعب  تٕبْ ثٝ سػیذٌی ٚ ثشسػی 5.5

  ٔـىالت ؿٙبػبیی ٔٙظٛس ثٝ ؿذٜ
 ٞبلشاسدادسفغ ٔـىالت 

 
 تؼعععععععععععذاد  

 لشاسدادٞعععععععبی

 ؿذٜ ثشسػی

ٝ  ٔحعیظ  ثٟجٛد -  ػعشٔبی

 ٌزاسی
 ٞععبی ٟٔععبست تمٛیععت -

 دس ٚصاست وبسٔٙععععذاٖ

 پیـععععجشد لؼععععٕت

 اتٔزاوش

 ثش٘بٔععععععٝ

 ؿععععفبفیت

 صععععععٙبیغ

 اػتخشاخی/

 اتحبدیعععععٝ

 اسٚپب

 

ذاس
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

ذاس 
ٚأ

د
 

 پعععبئیٗ ػعععغح

 وععبسی ظشفیععت

 ٚ ٔععبِی ثخععؾ

 ٚصاست حمعععٛلی

 لؼعععععععٕت دس

 تٕعععبْ ثشسػعععی

   لشاسدادٞب

 ثعععشای اسصیعععبثی ٚ ٘ظعععبست ٔیىعععب٘یضْ ایدعععبد 5.6

 ػعغح  ٚ اثؼعبد  وبٞؾ خٟت حمٛلی ٔٛضٛػبت

 فبػذ ٞبی ؿیٜٛ ٚ فؼبد

 ؿععشوت ٗتػععبخ حؼععبثذٜ

 ٞب.

 ٔععٛاد ٚ لععٛا٘یٗ اص پیععشٚی

 لشاسداد.
 

 ایدعععبد ٔیىعععب٘یض

 ؿذٜ
ٝ  ٔحعیظ  ثٟجٛد -  ػعشٔبی

 فؼبد وبٞؾٚ ٌزاسی
 ثش٘بٔععععععٝ

 ؿععععفبفیت

 صععععععٙبیغ

 اػتخشاخی/

 اتحبدیعععععٝ

 اسٚپب

 ٔیىععب٘یضْ ٘جععٛد 100%   

 دس ٔٙبػعععععععت

 خٟعععععت ٚصاست

 لٛاػععذ تغجیععك

 ػّیعععٝ ٔجعععبسصٜ

   فؼبد

 داٚعّجععی اػععالٖ صا ٚصاست اعٕیٙععبٖ حصععَٛ 5.7

 عشیعك  اص ثعضسي  ٚ ٔتٛػعظ  ٔؼبدٖ یلشاسدادٞب

 ّٔی. تذاسوبت اداسٜ

 پشٚػعععععٝ دس ؿعععععفبفیت

   تذاسوبت ٚ داٚعّجی
 داٚعّجععی تؼععذاد

 اص ؿعذٜ  ٘ـش ٞبی

 ّٔععی اداسٜ عشیععك

 تذاسوبت

ٝ  دس ؿععفبفیت -  پشٚػعع

 یلشاسدادٞععب  داٚعّجععی

 ٞبیعععذسٚ ٚ ٔؼعععذ٘ىبسی

   ٞب وبسثٗ

ثش٘بٔعععععععٝ 

ؿعععععفبفیت 

صعععععععٙبیغ 

 اػتخشاخی

 

ذاس
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

ذاس 
ٚأ

د
 

 ٕٞعأٍٞٙی  ٘جٛد

 ّٔعععی اداسٜ ثعععب

   تذاسوبت

 ٞعبی  چعبِؾ  وعبٞؾ  اػعتشاتیظی  ٔؼٛدٜ تٟیٝ 5.8

   داٚعّجی
تمٛیععت ؿععبفیت دس پشٚػععٝ  

 داٚعّجی
 اػتشاتیظی ٔؼٛدٜ

 ؿذٜ عشح
 پشٚػعععٝ دس ؿعععفبفیت -

 یلشاسدادٞععب داٚعّجععی

 ٞبیععذسٚ ٚ ٔؼععذ٘ىبسی

 ٞب وبسثٗ

ثش٘بٔعععععععٝ 

ؿعععععفبفیت 

صعععععععٙبیغ 

 اػتخشاخی

 ایٗ تغجیك ػذْ 100%   

 اػتشاتیظی
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تمٛیععت ؿععبفیت دس پشٚػععٝ     داٚعّجی ٔمشسٜ ٔؼٛدٜ تٟیٝ 5.9

 داٚعّجی
 ٔمعععشسٜ ٔؼعععٛدٜ

 ؿذٜ تٟیٝ

 

 پشٚػعععٝ دس ؿعععفبفیت -

 یلشاسدادٞععب داٚعّجععی

 ٞبیععذسٚ ٚ ٔؼععذ٘ىبسی

 ٞب وبسثٗ

ثش٘بٔعععععععٝ 

ؿعععععفبفیت 

صعععععععٙبیغ 

 اػتخشاخی

 تغجیعععك ػعععذْ 100%   

  ٔمشسٜ

 داٚعّجععی تفتععیؾ ٔیىععب٘یضْ ایدععبد ٚ عععشح 5.10

   ٔؼذ٘ىبسی یلشاسدادٞب
ٝ  دس ؿعبفیت  تمٛیت  پشٚػع

 یلشاسدادٞععععب داٚعّجععععی

 ٔؼذ٘ىبسی

 ایدعععبد ٔیىعععب٘یض

 ؿذٜ
 پشٚػعععٝ دس ؿعععفبفیت -

 یلشاسدادٞععب داٚعّجععی

 ٞبیععذسٚ ٚ ٔؼععذ٘ىبسی

 ٞب وبسثٗ

 اتحبدیعععععٝ

 اسٚپب
 100%    ْ  اػععتفبدٜ  ػععذ

 ایععٗ اص  ٔععٙظٓ

 ٔیىب٘یضْ

 ػععبیت ٚیعت  دس داٚعّجعی،  ٞععبی فشصعت  ٘ـعش  5.11

ٖ  ٚ تعذاسوبت  ّٔی اداسٜ ،ٚصاست َ  ٕٞچٙعب  پٛستعب

  ؿفبفیت

ٝ  دس ؿعبفیت  تمٛیت  پشٚػع

 یلشاسدادٞععععب داٚعّجععععی

  ٔؼذ٘ىبسی

 ٞبی فشصت تؼذاد

 ؿذٜ ٘ـش

 

 پشٚػععٝ دس ؿععفبفیت -

 یلشاسدادٞععب داٚعّجععی

 ٞبیععذسٚ ٚ ٔؼععذ٘ىبسی

 ٞب وبسثٗ

 ثش٘بٔععععععٝ

 ؿععععفبفیت

 صععععععٙبیغ

 اػتخشاخی

 افغب٘ؼتبٖ

  

ذاس
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 

ٓ  ٘ـش ػذْ  ٔعٙظ

 لشاسدادٞععب تٕععبْ

  ٚصاست تٛػظ

 تذاسکاتی ّای پشٍسِ ضفافیت ضطن: اٍلَیت 6

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع ًتایج هتَلغ ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931سال هالی 
 خطشات

 4ستغ  9ستغ  5 ستغ 7ستغ 

ؿفبفیت دس پشٚػٝ داٚعّجعی    ٚصاست داخّی تذاسوبت وٕیتٝ ایدبد 6.1

  داخّی ٚ تذاسوبت
 فؼبد وبٞؾ - ؿذٜ ایدبد وٕیتٝ

 ػععععبختٗ حؼععععبثذٜ -

  ٚصاست وبسٔٙذاٖ

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 فؼبِیعععت ػعععذْ  50% 50% 

 دٚأعذاس  ٚ ٔٙظٓ

 دس تٟٙب ٚ وٕیتٝ

 ثعععشٚص صعععٛست

 فؼبِیت ٔـىالت

   ٔیٕٙبیذ.
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ؿفبفیت دس پشٚػٝ داٚعّجعی   تذاسوبت ػشصٝ دس وبسی ظشفیت استمبی 6.2

 داخّی ٚ تذاسوبت
 وبسوٙععبٖ تؼععذاد

 دیذٜ آٔٛصؽ
 فؼبد وبٞؾ -
 ػععععبختٗ حؼععععبثذٜ -

  ٚصاست وبسٔٙذاٖ

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
ٖ  تشن  50% 50%   وبسٔٙعذا

 الیعععك ٚ ٔعععبٞش

 خٟعععععت ٚصاست

 ػعبیش  اص اػتفبدٜ

 ٞعععبی فشصعععت

 خعبسج  دس وبسی

  ٚصاست اص

  تفتیص ّای گضاسش هماتل دس ّا ضشکت حساتذّی افضایص ّفتن: اٍلَیت 1

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع ًتایج هتَلغ ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931سال هالی 
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5ستغ  7ستغ 

 اص تفتعیؾ  ٌضاسؽ ػبال٘ٝ ثشسػی ٚ آٚسی خٕغ 7.1

  ٚصاست تٛػظ لشاسدادی ٞبی ؿشوت فیصذ 10
.پیشٚی ؿشوت ٞعب اص لعٛا٘یٗ   

  ٘بفزٜ وـٛس
 ٌضاسؿععبت تؼععذاد

 ؿذٜ ثشسػی
ٝ  ٔحیظ ثٟجٛد -  ػعشٔبی

  ٌزاسی
 ػععععبختٗ حؼععععبثذٜ -

     ٞب ؿشوت

 ٔحعععععععٛس

 چٟععععععبسْ

 اػتشاتیظی

  

ذاس
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 

 ظشفیعععت ٘جعععٛد

 ٚصاست دس وععبفی

 خٕعععغ خٟعععت

 ثشسػععی ٚ آٚسی

 ٌضاسؿععععععععبت

  تفتیؾ

 ٘معذی  خشیٕٝ آٚسی خٕغ خٟت ٔیىب٘یضْ عشح 7.2

ٝ  ٞعبی  ؿشوت اص   سا تفتعیؾ  ٞعبی  ٔىّفیعت  وع

 ا٘ذ. ٕ٘ٙٛدٜ سػبیت

لٛا٘یٗ ٔؼعبدٖ   تغجیك احىبْ

 دس ٔعٛسد ٚ ٞبیذسٚ وبسثٗ ٞعب  

 خشیٕٝ تؼیٗ ؿذٜ.

 عععشح ٔیىععب٘یضْ

 ؿذٜ
   ػٛایذ افضایؾ -
ٝ  ٔحیظ ثٟجٛد -  ػعشٔبی

  ٌزاسی

 پٙدٓ ٔحٛس

  اػتشاتیظی
 تغجیعععك ػعععذْ 100%   

 خٟعت  ٔیىب٘یضْ

 آٚسی خٕععععععغ

  ٘مذی خشیٕٝ

 دٍلتی ّای تػذی دس ضفافیت ّطتن: اٍلَیت 8
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ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9ستغ  5ستغ  7ستغ 

ٝ  اص ٚصاست اعٕیٙبٖ حصَٛ 8.1  ٞعبی  تصعذی  ایٙىع

ٝ  ٞعبی  ٔؼیبس ٚ ٞب ؿیٜٛ دِٚتی  ؿعفبفیت  ثش٘بٔع

ٝ  ٚ ٕٞىبسی ػبصٔبٖ ٚ اػتخشاخی صٙبیغ  تٛػعؼ

   ٔیٕٙبیذ. سػبیت سا التصبدی

 ٞععبی تصععذی دس ؿععفبفیت

   دِٚتی
 افععضایؾ فیصععذی

  ؿفبفیت
ٝ  ٔحیظ ثٟجٛد -  ػعشٔبی

 ٌزاسی
 ػععععبختٗ حؼععععبثذٜ -

   ٞب ؿشوت

 ثش٘بٔععععععٝ

 ؿععععفبفیت

 صععععععٙبیغ

 اػتخشاخی/

 ػعععععبصٔبٖ

 ٚ ٕٞىععبسی

 تٛػععععععؼٝ

 التصبدی

   

ذاس
ٚأ

د
 

 ظشفیعععت ٘جعععٛد

 ٚصاست دس وععبفی

 لؼعععععععٕت دس

 ٔؼیععبس تغجیععك

   ٔتزوشٜ ٞبی

 ثعشای  اسصیبثی ٚ ٘ظبست ػیؼتٓ ا٘ىـبف ٚ عشح 8.2

  دِٚتی ٞبی تصذی
ؿععفبفیت دس تصععذی ٞععبی   

 دِٚتی 
 ٞععب، فؼبِیععت ٔغبثمععت - ػیؼتٓ عشح ؿذٜ

 فؼبِیعععت ٚ ٔعععذیشیت

 ٞبی تصذی ٔبِی ٞبی

ٖ  ثعب  دِٚتعی   ٞعبی  پعال

   ؿبٖ ػبال٘ٝ وبسی

ثش٘بٔعععععععٝ 

ؿعععععفبفیت 

صعععععععٙبیغ 

اػععتخشاخی/ 

ػععععععبصٔبٖ 

ٕٞىعععبسی ٚ 

تٛػعععععععؼٝ 

 التصبدی

 دس ٕٞىبسی ػذْ 100%   

 ٚ ٘ظعبست  اخشای

   اسصیبثی

 داخلی تفتیص ػولکشد تْثَد ًْن: اٍلَیت 3

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9ستغ  5ستغ  7ستغ 
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 إِّّی ثیٗ ٞبی ٔؼیبس سػبیت  داخّی تفتیؾ سٕٞٙٛد تذٚیٗ 9.1

 تفتیؾ
 تشتیععت سٕٞٙععٛد 

 ؿذٜ
 ػععععبختٗ حؼععععبثذٜ -

 ٞب سیبػت
 دس ؿعععفبفیت ثٟجعععٛد -

 وعععععععبٞؾ  ٚ ٚصاست

   فؼبد اص ٘بؿی خغشات

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 تغجیعععك ػعععذْ 100%   

 ٔتزوشٜ سٕٞٙٛد

 صاستٚ دس

ٝ  ثصعٛست  ٞعب  سیبػت تٕبْ تفتیؾ 9.2  ٚ ٚاس ٔشحّع

ٖ  حصَٛ ُ  ایدعبد  اص اعٕیٙعب ٝ  دس تؼعٟی  پشٚػع

   داخّی تفتیؾ

سػبیععت ٔؼیععبس ٞععبی ثش٘بٔععٝ  

 ؿفبفیت صٙبیغ اػتخشاخی 
تؼذاد سیبػت ٞعبی  

 تفتیؾ ؿذٜ
 ػععععبختٗ حؼععععبثذٜ -

 ٞب سیبػت
 دس ؿعععفبفیت ثٟجعععٛد -

 وعععععععبٞؾ  ٚ ٚصاست

 فؼبد اص ٘بؿی خغشات

 اَٚ ٔحعععٛس

ذاس اػتشاتیظی
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

ذاس 
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 

 ظشفیعععت ٘جعععٛد

 ٚصاست دس وععبفی

 تعععذٚیش خٟعععت

 تٕبْ دس تفتیؾ

  آٖ ٞبی ثخؾ

 ٞعبی  ٔؼیعبس  ٔعٛسد  دس داخّی ٔفتـیٗ آٔٛصؽ 9.3

   افغب٘ؼتبٖ ٔحبػجٝ لبٖ٘ٛ ٚ تفتیؾ إِّّی ثیٗ

سػبیععت ٔؼیععبس ٞععبی ثش٘بٔععٝ  

 ؿفبفیت صٙبیغ اػتخشاخی 
تؼعععذاد ٔفتـعععیٗ  

 آٔٛصؽ دیذٜ 
 وعبسی  ظشفیعت  ثٟجٛد -

  ٚصاست وبسٔٙذاٖ
ْ  ٔحٛس  ػعٛ

 اػتشاتیظی
 أىب٘عععبت ٘جععٛد  50% 50%  

 خٟععععععت  الصْ

ٝ  ثشٌزاسی  ثش٘بٔع

 آٔٛصؿی

 استخشاجی غٌایغ ضفافیت هؼیاسّای تطثیك دّن: اٍلَیت 71

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5 ستغ 7ستغ 

 ػتشاتیظی ٚ اػتخشاخی صٙبیغ ساٜ ٘مـٝ تغجیك 10.1

 ٚصاست اصالحبت
ٝ  ٞعبی  ٔؼیعبس  سػبیت  ثش٘بٔع

 صعععععٙبیغ دس ؿعععععفبفیت

  اػتخشاخی

 تغجیععك فیصععذی

 ساٜ. ٘مـٝ ؿذٜ
 ٔؼعبػذ  ٔحعیظ  ثٟجٛد -

 ػعجت  ٌزاسی ػشٔبیٝ

ٝ  خّت  ٌعزاسی  ػعشٔبی

 ٔیٍشدد خبسخی
   ػٛایذ افضایؾ -

 اَٚ ٔحعععٛس

ذاس اػتشاتیظی
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

ذاس 
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 

 تغجیعععك ػعععذْ

 صٙبیغ ساٜ ٘مـٝ

 اػععععععتخشاخی

  ٚصاست تٛػظ
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 ٌععشٚح خّؼععبت ثشٌععضاسی اص ٚصاست اعٕیٙععبٖ 10.2

  ٔٙظٓ ثصٛست (MSG) یب ریذخُ ٔشاخغ

ٝ  ٞعبی  ٔؼیعبس  سػبیت  ثش٘بٔع

 صعععععٙبیغ دس ؿعععععفبفیت

  اػتخشاخی

 خّؼعععبت تؼعععذاد

 ؿذٜ ثشٌزاس
 ٔؼعبػذ  ٔحعیظ  ثٟجٛد -

 ٌزاسی ػشٔبیٝ
 ٌعزاسی  ػشٔبیٝ خّت  -

  خبسخی
   ػٛایذ افضایؾ -

 اَٚ ٔحعععٛس

ذاس اػتشاتیظی
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

ذاس 
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 
 ثشٌععزاسی ػععذْ

 ثععععٝ خّؼععععبت

 ٔٙظٓ صٛست

 سدٔععٛ دس خّؼععبت تععذٚیش اص اعٕیٙععبٖ حصععَٛ 0.31

 صععٙبیغ ؿععفبفیت ثش٘بٔععٝ ٞععبی ٔؼیععبس سػبیععت

  اػتخشاخی

ٝ  ٞعبی  ٔؼیعبس  سػبیت  ثش٘بٔع

 صعععععٙبیغ دس ؿعععععفبفیت

  اػتخشاخی

 خّؼعععبت تؼعععذاد

 ؿذٜ تذٚس
 ٔؼعبػذ  ٔحعیظ  ثٟجٛد -

 ٌزاسی ػشٔبیٝ
 ٌعزاسی  ػشٔبیٝ خّت  -

  خبسخی
 ػٛایذ افضایؾ -

 اَٚ ٔحعععٛس

ذاس اػتشاتیظی
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

ذاس 
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 

 ثشٌععزاسی ػععذْ

 ثععععٝ خّؼععععبت

 ٔٙظٓ صٛست

 ٌعضاسؽ  دس ؿعذٜ  اسایٝ پیـٟٙبدات تٕبْ تغجیك 10.4

 صٙبیغ ؿفبفیت ثش٘بٔٝ ٞبی ٔؼیبس تغجیك پٙدٓ

  اػتخشاخی

  

ٝ  ٞعبی  ٔؼیعبس  سػبیت  ثش٘بٔع

 صعععععٙبیغ دس ؿعععععفبفیت

  اػتخشاخی

 پیـٟٙبدات تؼذاد

 ؿذٜ تغجیك
 ٔؼعبػذ  ٔحعیظ  ثٟجٛد -

 ٌزاسی ػشٔبیٝ
 ٌعزاسی  ػشٔبیٝ خّت  -

  خبسخی
 ػٛایذ افضایؾ -

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 دس ٔٛفمیت ػذْ 40% 30% 30% 

 تغجیععك لؼععٕت

  پیـٟٙبدات

 ّا کاستي ّایذسٍ سکتَس دس ضفافیت تمَیت یاصدّن: اٍلَیت 77

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5ستغ  7ستغ 

َ  ٚ ٌعبص  ٚ ٘فعت  وٙٙذٜ تٙظیٓ اداسٜ ایدبد 11.1  ا٘تمعب

 آٖ ثٝ ٔشثٛعٝ ٞبی صالحیت

 تععععبٔیٗ ٚ اػععععتمالِیت

 ػعععععىتٛس دس ؿعععععفبفیت

   ٞب ٞبیذسٚوبسثٗ

  اداسٜ اػتمالِیت - ؿذٜ ایدبد اداسٜ
 ٔؼعبػذ  ٔحعیظ  ثٟجٛد -

   ٌزاسی ػشٔبیٝ
ٝ  خّت -  ٌعزاسی  ػعشٔبی

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 ایدعبد  دس تبخیش 60% 40%  

   ٔتزوشٜ اداسٜ
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  خبسخی ٞبی

 چـٕٝ ٔیبٖ ای، ػشخـٕٝ ٞبی فؼبِیت تٙظیٓ 11.2

 ٞعب  ٞبیذسٚوبسثٗ سػىتٛ ای چـٕٝ پبییٗ ٚ ای

(upstream and midstream downstream,) تٛػظ 

   ٌبص ٚ ٘فت ٓیتٙظ ٔؼتمُ اداسٜ

 تععععبٔیٗ ٚ اػععععتمالِیت

 ػعععععىتٛس دس ؿعععععفبفیت

 ٞب ٞبیذسٚوبسثٗ

 خشیب٘عبت  فیصذی

 ؿذٜ تٙظیٓ
ٝ  ٔحیظ ثٟجٛد -  ػعشٔبی

 ٌزاسی
ٝ  خّت -  ٌعزاسی  ػعشٔبی

  خبسخی
 ػٛایذ افضایؾ -

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
   

ذسا
ٚأ

د
 

 ٕٞعأٍٞٙی  ٘جٛد

 ٔشاخعععغ ٔیعععبٖ

   ریذخُ

 هؼذًکاسی ّای فؼالیت دس اًْا تا هطَسُ ٍ هشدم اضتشان تمَیت دٍاصدّن: اٍلَیت 75

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9ستغ  5ستغ  7ستغ 

 ٔحّعی  خٛأعغ  ثعب  ٔـٛست ٞبیسٕٞٙٛد ثشسػی 12.1

 ٚ وٛچه ٞبی پشٚطٜ ٞبی فؼبِیت اص ؿذٜ ٔتأثش

   ٔؼذ٘ىبسی ثضسي

 ثشاثعش  دس ٔٛخٛد خغشات سفغ

 فؼبِیت اص ٘بؿی ٔحّی خٛأغ

 ٔؼذ٘ىبسی ٞبی

 سٕٞٙٛدٞبی تؼذاد

 ؿذٜ ثشسػی
 ثععٝ خؼععبسٜ خجععشاٖ -

 ٔتععبثش ٔحّععی خٛأععغ

 فؼبِیتٟعععبی اص ؿعععذٜ

   ٔؼذ٘ىبسی

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 ٔغبثمععت ػععذْ 100%   

 ثععب ٞععب سٕٞٙععٛد

ٗ  ٔؼیععبسات  ثععی

  إِّّی

 ٚصاست تٛػععظ ٞععب ٔیىععب٘یضْ ا٘ىـععبف ٚ عععشح 12.2

 ٞعبی  پعشٚطٜ  دس ٔحّعی  خٛأعغ  ؿِٕٛیت خٟت

 ٛأغخ ٞبی سٕٞٙٛد اػبع ثش ٔؼذ٘ىبسی ثضسي

 ٔحُ

 اص ٔحّعععی خٛأعععغ آٌعععبٞی

ٖ  حمٛق ْ  ؿعب  تغجیعك  ٍٞٙعب

  .ىبسی٘ٔؼذ ٞبی پشٚطٜ

 عععشح ٔیىععب٘یضْ

 ؿذٜ
ٝ  ٕٞىبسی ٝ  ٕٞع  خب٘جع

 دِٚعت  ثب ٔحّی خٛأغ

   ٞب ؿشوت ٚ
 

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 استجبعععبت ٘جععٛد 100%   

 خٛأعغ  ثعب  ٔؤثش

   ٔحّی

 خٟععت ٞععبلشاسداد دس اخجععبسی ٔععبدٜ یععه دسج 12.3

 ؿشوت تٛػظ ٔحّی خٛأغ ثب ٔـٛست ٚ ٌفتٍٛ

   ٔیٕٙبیٙذ. أضب سا خذیذ یلشاسدادٞب وٝ ٞبی

 اص ٔحّعععی خٛأعععغ آٌعععبٞی

ٖ  حمٛق ْ  ؿعب  تغجیعك  ٍٞٙعب

 .ىبسی٘ٔؼذ ٞبی پشٚطٜ

 ؿذٜ دسج ای ٔبدٜ

 لشاسدادٞب دس
 ٞععبی ٘یبصٔٙععذی سفععغ -

  ٔحّی خٛأغ
 ٔحعععععععٛس

 چٟععععععبسْ

  اػتشاتیظی

 استجبعععبت ٘جععٛد   100% 

 خٛأعغ  ثعب  ٔؤثش

   ٔحّی
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 تشًاهِ ایي طشیك اص هحالت تِ هؼذًکاسی ػَایذ فیػذ 2 اختػاظ ٍ ضْشًٍذی هیثاق تشًاهِ تا ّواٌّگی سیضدّن: اٍلَیت 79

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5 ستغ 7ستغ 

 ٔیثععبق پععشٚطٜ ثععب ٕٞععأٍٞٙی ٔیىععب٘یضْ ایدععبد 13.1

 ا٘ىـععبف ٚ احیععب ٚصاست عشیععك اص یؿععٟشٚ٘ذ

ٝ  ٚ صیشثٙبٞعب  ػبختبس خٟت دٞبت  خعذٔبت  اسایع

ٝ  ػٛایعذ  فیصعذ  5  اص اػتفبدٜ ٚ اختٕبػی  ػعبال٘

 ٞبی ٔیىب٘یضْ عشیك اص ٔؼذ٘ىبسی ٞبی فؼبِیت

  ٔحّی خٛأغ ثشای ٔشثٛعٝ

 ٔحّی خٛأغ ػبصی ؿبُٔ

 ؿٟشٚ٘ذی ٔیثبق پشٚػٝ دس
 ایدععبد ٔیىععب٘یضْ

 ؿذٜ
 ػبحبت خؼبسٜ خجشاٖ -

 ؿعذٜ  ٔتعبثش  ٔحالت ٚ

 ٞععععبی فؼبِیععععت اص

 دس ٔؼععععععععععذ٘ىبسی

 ػعععبختبس چعععبسچٛة

   دِٚت ٔٛخٛدٜ

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 ٕٞعأٍٞٙی  ػذْ 40% 40% 20% 

 لؼعععععععٕت دس

 پشٚػععٝ تؼععٟیُ

   خذٔبت ػشضٝ

 ؿذٜ تٛصیغ ٔبِی ٚخٜٛ ایٙىٝ اص ٚصاست اعٕیٙبٖ 13.2

ٝ  ٔٙبػعت  ثصعٛست  یؿٟشٚ٘ذ ٔیثبق پشٚطٜ ثٝ  ثع

  ٔؼعذ٘ىبسی  ٞعبی  فؼبِیعت  اص ؿذٜ ٔتبثش خٛأغ

    اػت. یبفتٝ اختصبف

ؿبُٔ ػبصی خٛأغ ٔحّی دس 

 ثش٘بٔٝ ٔیثبق ؿٟشٚ٘ذی
 ٔعبِی  ٚخٜٛ ٔمذاس

 یبفتٝ اختصبف

 

 

 ػبحبت خؼبسٜ خجشاٖ -

 ؿعذٜ  ٔتعبثش  ٔحالت ٚ

 ٞععععبی فؼبِیععععت اص

 دس ٔؼععععععععععذ٘ىبسی

 ػعععبختبس چعععبسچٛة

   دِٚت ٔٛخٛدٜ

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
   

ذاس
ٚأ

د
 

 ٕٞعأٍٞٙی  ػذْ

 لؼعععععععٕت دس

 پشٚػععٝ تؼععٟیُ

   خذٔبت ػشضٝ

ٝ ٔبِ ٚصاست ایٙىٝ اص ٚصاست اعٕیٙبٖ 13.3  فیصعذ  5 یع

 یععه دس سا ٔؼععذ٘ىبسی لشاسدادٞععبی اص ػٛایععذ

 فؼبِیعت  اثعش  تحعت  ٚالیعت  ثشای خبف حؼبة

   ٔیذٞذ اختصبف ٔؼذ٘ىبسی

ؿبُٔ ػبصی خٛأغ ٔحّی دس 

 ثش٘بٔٝ ٔیثبق ؿٟشٚ٘ذی 
ٝ  ٚالیبت تؼذاد  وع

 ػٛایعععععععععذ 5%

 آٟ٘عب  ثٝ ٔؼذ٘ىبسی

 یبفتععٝ اختصععبف

 اػت

 ػبحبت خؼبسٜ خجشاٖ -

 ؿعذٜ  ٔتعبثش  ٔحالت ٚ

 ٞععععبی فؼبِیععععت اص

 دس ٔؼععععععععععذ٘ىبسی

 ػعععبختبس چعععبسچٛة

   دِٚت ٔٛخٛدٜ

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
   

ذاس
ٚأ

د
 

 ٕٞىععبسی ػععذْ

 دس ٔبِیععٝ ٚصاست

  لؼٕت ایٗ
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ٝ  سػیذٌی ٔیىب٘یضْ ایدبد 13.4 ُ  ٚ ؿعىبیبت  ثع  ٚ حع

ٝ  استجعبط  دس ٔحّعی  خٛأغ ٞبی ٍ٘شا٘ی فصُ  ثع

ٝ  ٚ ٔؼعذ٘ىبسی  ٞبی پشٚطٜ  ؿعؾ   ٌعضاسؽ  اسایع

 ٔشدْ ػبٔٝ ثٝ آٖ ٔٛسد دس ٔبٞٝ

 ٔٙبػععت ٞععبی  ٜؿععیٛ ایدعبد 

  ٔحّی خٛأغ ثب استجبعبت
 ایدععبد ٔیىععب٘یضْ

 ؿذٜ
ٝ  سػیذٌی -  ؿعىبیبت  ثع

  ٔحّی خٛأغ
 ػبحبت خؼبسٜ خجشاٖ -

 ؿعذٜ  ٔتعبثش  ٔحالت ٚ

 ٞععععبی فؼبِیععععت اص

 دس ٔؼععععععععععذ٘ىبسی

 ػعععبختبس چعععبسچٛة

 دِٚت ٔٛخٛدٜ

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 دس ا٘ذن آٌبٞی 100%   

 ٔیىععب٘یضْ ٔععٛسد

 ثعععٝ سػعععیذٌی

 ثعععٝ ؿعععىبیبت

  ػبٔٝ ػىتٛس

 خَدسش ّای هؼذًکاسی اص جلَگیشی چْاسدّن: اٍلَیت 74

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5ستغ  7ستغ 

 خٟعت  )عشصاِؼٕعُ(  اػتشاتیظی ا٘ىـبف ٚ عشح 14.1

 غیعش  ٚ خٛدػعش  ٞبی ٔؼذ٘ىبسی ػبصی لبٕ٘ٛ٘ٙذ

   ریذخُ ٔشاخغ ثب ٔـٛست دس سػٕی

 ٞععبی ٔؼععذ٘ىبسی وععبٞؾ

 فؼبد وبٞؾ ٚ خٛدػش
 عععشح اػععتشاتیظی

 ؿذٜ
 ػٛایذ افضایؾ -
ٝ  ٔحیظ ثٟجٛد -  ػعشٔبی

  ٌزاسی

 ٔحعععععععٛس

 چٟععععععبسْ

 اػتشاتیظی

 تغجیعععك ػعععذْ 50% 50%  

  اػتشاتیظی

 ضایستگی اغل تشاساس استخذام طشیك اص اداسُ ظشفیت استمای پاًضدّن: اٍلَیت 72

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یووا هحووَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5 ستغ 7ستغ 
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 عشیك اص ؿبیؼتٝ ٚ ؿشایظ ٚاخذ افشاد اػتخذاْ 15.1

ٝ  ٚ ٘تعبیح  ثش ٔجتٙی ظشفیت استمبی ثش٘بٔٝ  ثش٘بٔع

 ػىیُ( ػٛپش ) اِؼبدٜ فٛق ٔؼبؽ یب أتیبصات

 ٚاخععذ وبسوٙععبٖ افععضایؾ

 ؿشایظ
 افععععشاد تؼععععذاد

 ؿذٜ اػتخذاْ
 دبفؼ وبٞؾ -
 وعبسی  ٔؤثشیت افضایؾ -

  ٚصاست دس

ْ  ٔحٛس  ػعٛ

ذاس    اػتشاتیظی
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

ذاس 
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 
ٝ  وٙذ سٚ٘ذ  ثش٘بٔع

 ظشفیعت  استمبی

 ٘تعبیح  ثش ٔجتٙی

 اػععععععتخذاْ ٚ

 ٔؤلتی ٔـبٚسیٗ

  ٚصاست تٛػظ

 اداسُ ّای فؼالیت اص سساًی اطالع تمَیت ضاًضدّن: اٍلَیت 76

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5 ستغ 7ستغ 

 آٖ ٞعبی  فؼبِیعت  ٚ اداسٜ ٔٛسد دس اعالػبت ٘ـش 16.1

 ثععٝ دػتشػعی  لععبٖ٘ٛ 15 ٔعبدٜ  ثععب ٔغبثمعت  دس

 اعالػبت

 ثععٝ آػععب٘ی ثععٝ ؿععٟشٚ٘ذاٖ

 فؼبِیعت  ٚ اداسٜ اص اعالػبت

 ٔی پیذا دػتشػی آٖ ٞبی

 وٙٙذ.

 ٘ـعععش اعالػعععبت

   ؿذٜ

 ٚ ؿعععفبفیت تمٛیعععت

 ٚ اداسٜ حؼععععععبثذٞی

 دس ػبٔٝ آٌبٞی افضایؾ

 آٖ ٞبی فؼبِیت ٔٛسد

 اَٚ ٔحعععٛس

ذاس اػتشاتیظی
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

ذاس 
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

 

 ٘ـععععش ػععععذْ

   وبفی اعالػبت

 اععالع  ٔؼؤَ تٛظیف سػب٘یُ اعالع ٚاحذ ایدبد 16.2

َ  ٔعٛسد  دس خضئیعبت  ٘ـعش  سػب٘ی،  اععالع  ٔؼعؤ

 ٔشثٛعٝ وبسوٙبٖ ػبیش ٚ سػب٘ی

ْ  ثٝ ٔیٍشدد لبدس اداسٜ  فعٛس

ٝ  اعالػعبت  تمبضبی ٞبی  ثع

 ٕ٘بیذ اسایٝ پبػخ آػب٘ی

 فشٞٙعععععً تمٛیعععععت ؿذٜ ایدبد ٚاحذ

 ٚ حؼعبثذٞی  ؿفبفیت،

 اداسٜ دس سػعب٘ی  اعالع

ٝ  تمٛیت ٚ ٖ  ساثغع  ٔیعب

  اداسٜ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 ٘ـععععش ػععععذْ 35% 45% 20% 

 وبفی اعالػبت
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 سػب٘ی اعالع ٔؼؤَ ػبال٘ٝ اخشاات ٌضاسؽ اسائٝ 16.3

 ثٝ اعالػبت ثٝ دػتشػی لبٖ٘ٛ تغجیك ٔٛسد دس

 اعالػععبت ثععٝ دػتشػععی اص ٘ظععبست وٕیؼععیٖٛ

   لبٖ٘ٛ ایٗ 17 ٔبدٜ ٔغبثك

 دػتشػعی  لبٖ٘ٛ تغجیك اص

 اداسٜ تٛػععظ اعالػععبت ثععٝ

 ٔیٍشدد. حبصُ اعٕیٙبٖ

 اسائعععٝ ٌضاسؿعععبت

 ؿذٜ

 فشٞٙعععععً تمٛیعععععت

 ٚ حؼعبثذٞی  ؿفبفیت،

 اداسٜ دس سػعب٘ی  اعالع

ٝ  تمٛیت ٚ ٖ  ساثغع  ٔیعب

  اداسٜ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 اسائععععٝ ػععععذْ 100%   

 وبفی ٌضاسؿبت

 دٍلتی هماهات ّای داسایی ثثت تسْیل ّفذّن: اٍلَیت 71

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5 ستغ 7ستغ 

ٝ  ٞعب  داسایی ثجت ٞبی فٛسْ تٛصیغ 17.1  ٚ ٔمبٔعبت  ثع

 اداسٜ ثٝ آٟ٘ب اسػبَ ٚ آٚسی خٕغ اداسٜ، وبسوٙبٖ

 خٕٟٛسی سیبػت ٚ أٛس

 ٞعبی  داسایعی  ثجعت  پشٚػٝ

 اداسٜ وبسوٙععبٖ ٚ ٔمبٔععبت

ُ  اص ٚ ٌشدیذٜ تؼٟیُ  ػٕع

ُ  اعٕیٙبٖ آٖ ؿذٖ  حبصع

 ٌشدد ٔی

 ٚ ٔمبٔععبت تؼععذاد

 وععععٝ وبسوٙععععبٖ

ٖ  ٞبی داسایی  ؿعب

 ا٘ذ وشدٜ ثجت سا

 فؼعععبد، اص خّعععٌٛیشی

 تضعبد  ٚ اػعتفبدٜ  ػٛء

 ٚ ٔمبٔبت تٛػظ ٔٙبفغ

 دِٚتی وبسوٙبٖ

 تؼٟعععععذات

 دِٚعععععععت

 افغب٘ؼعععتبٖ

 دس

 وٙفعععشا٘غ

 ثععیٗ ٞععبی

 إِّّی

 اسائععععٝ ػععععذْ   100% 

 دسػت اعالػبت

 ثؼضععی عععشف اص

 وبسوٙبٖ

ٝ  لبٖ٘ٛ یبصدٞٓ ٔبدٜ تغجیك دس ٕٞىبسی 17.2  ٚ اؿعبػ

ٖ  ٚ ٔمبٔعبت  ٞعبی  داسایعی  ثجت  دِٚتعی  وبسوٙعب

 صعٛست  دس أتیعبصات  ٚ ٔؼعبؽ  تؼّیعك  ثش ٔجٙی

ٝ  تعبخیش  یب داسی خٛد  تٛػعظ  ٞعب  داسایعی  اؿعبػ

 ػذِی ٔشاخغ ثٝ آٟ٘ب ٔؼشفی وبسوٙبٖ، ٚ ٔمبٔبت

 دس وٙٙذٜ ٌٕشاٜ ٚ غّظ ٔؼّٛٔبت سائٝ صٛست دس

   ؿبٖ یٞب داسایی ٔٛسد

 ثعععبالی  لعععبٖ٘ٛ اػٕعععبَ

 داسایعی  وـعف  ٚ ٔتخّفیٗ

 ػعٛء  ٚ فؼبد اص ٘بؿی ٞبی

 ٔعی  پیعذا  وعبٞؾ  اػتفبدٜ

 وٙذ

 ٚ ٔمبٔععبت تؼععذاد

 ٔأخععزٜ وبسوٙععبٖ

 ٔؼشفععی یععب ؿععذٜ

 ٔشاخععغ ثععٝ ؿععذٜ

 تؼمیعععت خٟعععت

   ػذِی

 ٚ ؿعععفبفیت تمٛیعععت -

 ٚ ٔمبٔععبت حؼععبثذٞی

   وبسوٙبٖ
 فؼعععبد، اص خّعععٌٛیشی -

 اص فعشاس  ٚ اػتفبدٜ ػٛء

 لعب٘ٛ٘ی  ٞعبی  ٔىّفیت

   وبسوٙبٖ تٛػظ

 تؼٟعععععذات

 دِٚعععععععت

 افغب٘ؼعععتبٖ

 دس

 وٙفعععشا٘غ

 ثععیٗ ٞععبی

 إِّّی

 ٕٞىععبسی ػععذْ   100% 

 عععععشف اص الصْ

 ٞعععبی اسٌعععبٖ

 ػذِی
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 تیشًٍی ّای تشسسی هماتل دس اداسُ حساتذّی ّجذّن: اٍلَیت 78

ضواسُ
 

 تاثیشات ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5 ستغ 7ستغ 

 ٚ ثشسػعی  تفتعیؾ،  ٌضاسؿبت ػفبسؿبت تغجیك 18.1

    اداسٜ ثیشٚ٘ی ٞبی اسصیبثی

 ػفبسؿعععبت ٔمبثعععُ اداسٜ

 تفتعععیؾ، ٞععبی  ٌععضاسؽ 

 ٞععبی اسصیععبثی ٚ ثشسػععی

 ٌشدد ٔی پبػخٍٛ ثیشٚ٘ی

 ٌضاسؿععبت تؼععذاد

 اص ؿععععذٜ اسائععععٝ

  ػفبسؿبت تغجیك

 ٚ حؼععبثذٞی افععضایؾ  -

 الصْ اصععالحبت ا٘دععبْ

  اداسٜ تمٛیت ثشای

 پٙدٓ ٔحٛس

 اػتشاتیظی

 

ذاس
ٚأ

د
ذاس 

ٚأ
د

ذاس 
ٚأ

د
 

 ٕٞىععبسی ػععذْ

 اداسات اص ثؼضععی

 دس ٕٞىععععععععبس

 تغجیععععععععععك

 ؿفبسؿبت

 اداسی فساد تِ هؼشٍؼ ساحات ضٌاسایی تشای هستمل اسصیاتی اًجام ًَصدّن: اٍلَیت 73

ضواسُ
 

 تاثیشات - ّا ضاخع هتَلغ ًتایج ػوذُ فؼالیت
 یا هحَس

 تؼْذ

 7931 هالی سال
 خطشات

 4 ستغ 9 ستغ 5 ستغ 7ستغ 

 اػعبع  تمٛیت ثشای ٔؼتمُ ٞبی اسصیبثی ا٘دبْ 19.1

 فؼعبد  ٞعبی  پعزیشی  آػیت ٚ ٚضؼیت اص آٔبسی

 اداسی

 دسن ٚ آٔععععبسی اػععععبع

 ٚضععؼیت اص اداسٜ ٔؼععؤِیٗ

 اداسٜ  دس اداسی فؼعععععععبد

 ٌشدد ٔی تمٛیت

 ثیشٚ٘ععی اسصیععبثی

 ؿذٜ ا٘دبْ

 ٔٛثشیععععت افععععضایؾ -

 اصالحبت ٞبی فؼبِیت

 فؼععبد ػّیععٝ ٔجععبسصٜ ٚ

 اداسات تٛػظ اداسی

 اَٚ ٔحعععٛس

 اػتشاتیظی
 اخعععشای ػعععذْ  20% 80% 

 ٞعععبی اسصیعععبثی

 دس ئععععععی دٚسٜ

 ٔؼییٗ صٔبٖ

 
 


