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 هصَتات دستَس کاس

 
 
تصَیة شیَُ ًاهِ  تشسسی ٍ تثادل ًظش دس خصَص .1

پیشٌْادی شوَسیی ّوواٌّ ی نشوي ّوای دّوِ      
 کشیهت

شیَُ ًاهِ دس جلسِ صثح ٍ ػصرش کویسریَى شرَسهم ّوراٌّ        -1

تضسگذهشت دِّ کشههت هطشح شذ ٍ هصالحات  هًجام گشفت کِ هقرشس  

سٍص آیٌذُ تغییشهت هػوال ٍ تِ هػضرام کویسریَى جْرت     11شذ ط  

سٍص ترِ   11هػضرا  ًیرض دس طر     هستحضاس ٍ هػالم ًظش هسسال شَد ٍ 

هشهحر  اراًًَ  ترشهم     ط  دتیشخاًِ شَسهم ّواٌّ   هسجاع ٍ پس هص

 سیاست گزهسم هسهئِ شَد. تصَیة دس شَسهم 

 تذٍیي شیَُ ًاهِ سػایت شَد. شهقشس شذ هصَل حاکن ت -2

هجورغ   -شَسهم ػال  فضام هجراصم کورَس   گاىهقشس شذ ًوایٌذ -3

تقشیة هزهّة هساله  ٍ شرَسهم ػرال  هسرتاى ّرا ًیرض دس شرَسهم       

 .تِ ػٌَهى ػضَ هصل  دػَت شًَذّواٌّ   تضسگذهشت دِّ کشههت 

ات ٍ هطالع سساً  تا کاسگشٍُ صذه ٍ سیوا هدغرام ٍ  کاسگشٍُ هستثاط -4

ِ  ٍ  هستثاطات»تِ ػٌَهى کاسگشٍُ  ذه ٍ سریوا  ترا هحَسیرت صر    «سسراً

 توکی  شَد.
تثادل ًظش دسخصَص چ ًَ ی ًظواس  ٍ یسصیواتی    .2

تشًاهِ ّا ٍ هشیسن هشتثط تا دست اُ ّوای شوَسیی   
ّواٌّ ی نشي ّای دِّ کشیهت ّوشیُ توا ًووَُ   

 تذٍیي شیَُ ًاهِ ًظاس  ٍ یسصیاتی

سٌذ هوتشک ّوکاسم شرَسهم ّوراٌّ      دس هسصیات  ّا هقشس شذ -1

 تضسگذهشت دِّ کشههت هالک ػو  تاشذ.

کویتِ فشػ  تشهم تؼییي شاخص ّام هسصیات  تذٍیي ػولکرشد دس   -2

 ری   دتیشخاًِ شَسه توکی  شَد.

تصرَست هقایسرِ ػولکرشدم    دست اُ ّام ػضَ تذیْ  هست هسصیات  

 شَد. ه  هًجام ،دست اُ ًسثت تِ سالْام اث  خَد

تثادل ًظش نْت سیُ یًذیصی دتیشخاًِ دیئوی شَسیی  .3
ّواٌّ ی نشي ّای دِّ کشیهت هشکضی، یستاًی 
ٍ شْشستاًی ٍ فعالیوت ییوي دتیشخاًوِ ٍ تشروضیسی     

 نلسا  هٌظن دس طَل سال 

هقشس شذ هَضرَع تورکی  دتیشخاًرِ دهئور  شرَسهم ّوراٌّ          -1

سیرضم  تضسگذهشت دِّ کشههت تا هّتورام ٍ جرذیت دس کویترِ تشًاهرِ     

 چْاسدّویي جوٌَهسُ تیي هلولل  ههام سضا)ػلیِ هلسالم( طشح گشدد.

تٌررا تررش ضررشٍست توررکی  دتیشخاًررِ دهئورر  شررَسهم ّورراٌّ    -2

هقشس شذ ستاد ػال  کاًَى ّام هساجذ کوَس تضسگذهشت دِّ کشههت 

طشح تفصیل  دتیشخاًِ هضتَس سه تا هٌظَس کشدى تواه  هلضههات )ًیشٍم 

ههکاًات ٍ تجْیضهت( جْت ط  هشهح  تصَیة ٍ  -هػتثاسهت -هًساً 

جزب حوایت ّام الصم تِ تٌیاد تیي هلوللر  فشٌّ ر  ٍ ٌّرشم ههرام     

 ًوایذ. هسهئِ( سه لیِ هلسالمسضا)ػ

چ ًَ ی یسوتاادُ تْیٌوِ یص دیوذیسّای هشتوَ  توِ       .4
آستاًِ نشي ّای دّوِ کشیهوت دس هشوْذ، وون ٍ     

 شیشیص

 

 

ّوراٌّ   ٍ تشًاهرِ سیرضم دس    هقشس شذ جلسرِ آسریة شٌاسر ،     -1

تا حضَس ًوایٌذگاى آستاى  تا دٍ هاُ آیٌذُ حذهکثش خصَص هیي هَضَع

ٍ دتیشخاًرِ   ّام هقذس سِ گاًِ، هدهسهت ک  فشٌّگ ٍ هسشاد هساله 

تِ ّورشهُ ًوایٌرذُ تٌیراد تریي      هزکَسّام  کاًَى ّام هساجذ هستاى

هلولل  فشٌّ   ٍ ٌّشم ههام سضا)ػلیِ هلسالم( ترا هحَسیرت شرَسهم    

تشگرضهس   «تشجیحاً دس شرْش هقرذس ارن   »ّواٌّ   دِّ کشههت کوَس 

 شَد.
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  ػٌاٍیي ٍ هَضَػات ػوَه  

 

ّای  اسّای ًَآٍسی ٍ خالویت دس تشًاهِتشسسی سیّک -1

 هشتَ  تِ نشي ّای دِّ کشیهت

فشٌّ   ٍ هیذُ ّام تشتش فؼالیت ّام هم تحت ػٌَهى جوٌَهسُ  -1

 تشگضهس شَد ٌّشم تا هَضَع دِّ کشههت

م جوٌَهسُ هزکَس دس کاسگشٍُ هحتَهی  خطَط کل  ٍ شاخص ّا -2

 .تؼییي شَدشَسهم ّواٌّ   

تشسسی سیّکاسّای یستاادُ تیش یص پیش یص ظشفیت  -2

 دس نشي ّای دِّ کشیهت ٍ یهاهضیدراى هتثشکِ تقاع

تقاع هتثشکِ ٍ ههاهضهدگاى کاس کاسگشٍُ سهیي هَضَع تِ ػٌَهى دستَ -1

هاُ آیٌذُ پیوٌْادهت ٍ هصل  اشهس گشفتِ ٍ حذهکثش تا دٍ  ٍ هساجذ

 سه هسهئِ ًوایٌذ. کاسگشٍُ

هشتَ  تِ چ ًَ ی سیُ یًذیصی تشسسی سیّکاسّای  -3

 ری یلقعذُ  23صیاس  یص سیُ دٍس) صیاس  تعیذ( دس 

 ) سٍص صیاستی یهام سضاعلیِ یلسالم( دس سشیسش کشَس 

شس شذ شَسهم ّواٌّ   تضسگذهشت دِّ کشههت تا ػٌایت تِ هق -1

دست اُ ّا ٍ  ،سسالت ٍ هأهَسیت تؼشیف شذُ دس جْت هّویت هَضَع

 ًْادّام دٍلت  ٍ ػوَه  سه تشغیة تِ هجشهم تشًاهِ هزکَس ًوایذ.

 تشسسی سیّکاسّای هشدهی شذى تیش یص پیش تشًاهِ ّا -4

 دس دِّ کشیهت

هستفادُ  تضسگذهشت دِّ کشههتهقشس شذ شَسهم ّواٌّ    -1

ًْادّا ٍ هسگاى ّام دٍلت  ٍ ػوَه   هص ظشفیت ٍ تَهًوٌذّام حذهکثشم

دس جْت ّذهیت ٍ حوایت هص فؼالیت ّام توک  ّام هشدم ًْاد تْشُ 

 تثشد.

هقشس شذ شَسهم ّواٌّ   تضسگذهشت دِّ کشههت هستفادُ هص  -2

هستام تقَیت ٍ ظشفیت ّام هَجَد دس دست اُ ّام ػضَ شَسه سه دس س

 1335حوایت هص توک  ّام هشده  تِ ػٌَهى هْوتشیي هٍلَیت سال 

اشهسدهدُ ٍ دس جْت تحقق هیي ّذف تالش ّام هستوش سه تِ ػو  

 آٍسد.



 

 

تشسسی سیّکاسّای تقَیت تقشیة هزیّة ٍ یًسجام وَهی  -5

ٍ پشّیض یص هَیسد نشي ّای دِّ کشیهت  دسٍ هزّثی 

 یختالف یً یض

تقشیة هزهّة هساله  دس شَسهم ّواٌّ    ًوایٌذُ هجوغ -1

 دػَت شَد تضسگذهشت  دِّ کشههت

ًظش تِ هّویت ٍ ضشٍست هَضَع هقشس شذ ػالٍُ تش دػَت هص  -2

هجوغ تقشیة هزهّة تِ ػٌَهى ػضَ هصل  شَسهم هشکضم، کاسگشٍّ  

دس ری  شَسهم هشکضم  (تقشیة هزهّة هساله )تحت ّویي ػٌَهى  

ٍ  خطَط کل  ٍ سیاست ّا پیوٌْادهت توکی  ٍ دس خصَص تؼییي 

 ػول  هسهئِ ًوایذ.سهّکاسّام 

تشسسی سیّکاسّای پشّیض یص تشًاهِ ّای سطوی ٍ خاسج یص  -6

 عشف

دست اُ ّام ػضَ م پیوٌْادم هقشس شذ ّوِ طشحْا ٍ تشًاهِ ّا -1

تِ هطالع دتیشخاًِ شَسهم ّواٌّ   دس دِّ کشههت، اث  هص هجشه شَسه 

تشسذ ٍ دس صَست  کِ تشًاهِ ّام پیوٌْادم، تضسگذهشت دِّ کشههت 

تا سیاست ّام هصَب هغایشت دهشتِ تاشذ ٍ یا تِ ػٌَهى هصادیق 

تشًاهِ ّام سطح  ٍ خاسج هص ػشف توخیص دهدُ شَد دتیشخاًِ شَسه 

 هصالحات ٍ تغییشهت الصم سه تِ دست اُ هجشم هتالؽ ه  ًوایذ.

تذٍیي  کاسگشٍُ هحتَهی  شاخص ّام جوي طشهص هساله  سه -2

 ًوایذ

تشسسی سیّکاسّای ینشییی شذى دغذغِ ّا، یًتظاسی  ٍ  -7

هطالثا  هقام هعظن سّثشی دس یستثا  تا سثک صًذری 

 فشٌّگ سضَییسالهی تا یلْام یص 

آیٌذُ سهّکاسّام  دٍ هاُهقشس شذ کاسگشٍُ هحتَهئ  حذهکثش تا  -1

هَضَع سه تِ دتیشخاًِ شَسهم ّواٌّ   هیي ػول  دس خصَص 

 تضسگذهشت دِّ کشههت هسهئِ ًوایذ.

هقشس شذ ػٌاٍیي هیام دِّ کشههت ٍ شؼاس سال تا هحَسیت ٍ  -2

 هٍلَیت سثک صًذگ  هساله  تا هلْام هص فشٌّگ سضَم تذٍیي شَد.

تشسسی سیّکاسّای تعاهل دیئوی ٍ یستاادُ یص سٌّوَدّای  -8

ّش  ًوایٌذراى ٍلی فقیِ ٍ یئوِ هوتشم نوعِ ٍ علوای

 یستاى دس خصَص نشي ّای دِّ کشیهت

هقشس شذ دتیشخاًِ شَسهم ّواٌّ   تضسگذهشت دِّ کشههت،   -1

هؼضص آستاى ّام  تیاًات ٍ سٌّوَدّام هشهجغ هؼظن ٍ تَلیت ّام

دس هشهکض هستاى ّا ٍ هحتشم  ًوایٌذگاى ٍل  فقیِ ٍ هئوِ جوؼِ ،هقذس

هػضا  شَسهم ّام دیذهس دس سه کِ  شخصیت ّام تشجستِ دیٌ 

 هستخشهج تذٍیي ٍ، جوغ آٍسمهیشهد شذُ سالْام گزشتِ  ّواٌّ   دس

 هستخشهج شَد.سهّکاسّام هجشهئ  هیي سٌّوَدّا 



 

 

تثادل ًظش دسخصَص تعاهل تیش یص پیش تا صذی ٍ سیوا  -9

ٍ سساًِ ّای رشٍّی تا ّذف فشیریشی نشي ّای دِّ 

 کشیهت

هاُ آیٌذُ پیوٌْادهت هستثاطات ٍ سساًِ ط  دٍ هقشس شذ کاسگشٍُ  -1

ػول  خَد سه تِ دتیشخاًِ شَسهم ّواٌّ   تضسگذهشت دِّ کشههت 

 ًوایٌذ. هػالم

هقشس شذ هص فؼاالى تشتش ػشصِ سساًِ هم تا هَضَع هًؼکاس  -2

 فؼالیت ّام دِّ کشههت تجلی  تؼو  آیذ.

تثادل ًظش دسخصَص یًتخاب ٍ هعشفی ًوایٌذُ تشیی  -11

کویتِ یفتتاحیِ ٍ یختتاهیِ ٍ ًوایش اّی چْاسدّویي 

 دٍسُ نشٌَیسُ تیي یلوللی یهام سضاعلیِ یلسالم
 

 

 هٍااف ٍ ههَسخیشیِساصهاى ًوایٌذُ هٍلَیت هٍل: 

 ًوایٌذُ ساصهاى فشٌّ   ٍ ٌّشم شْشدهسم تْشهىهٍلَیت دٍم: 

 


