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 .1پیطگفتار
ضرٍرت بررسی اًطباق (ؾااظگاضی برًاهِّا ،طرحّا ،پرٍشُ ّا ،فؼالیتّا ٍ اقدذاهات دسدتهاُّدا
اجرایی با سیاستّا کلی اقتصاد هقاٍهتی تا ػٌایت تِ تَنیِ رّبر هؼظن اًقدب

زض ذهاَل صهاَ

اعویٌاى اظ اًغثاق الساهات زؾتگاُّای اخطایای تاا ایاي ؾیاؾاتّاا ٍ اخطایای قاسى ضٍیىطزّاای التهااز همااٍهتی
(ػسالتتٌیاًی ،هطزهی تَزى ،زاًفتٌیاًی ،زضٍىظایی ٍ تطٍىگطایی زض ّوِی تطًاهِّا (اظ خولِ تطًاهِ قكان تَؾاؼِ ٍ
تَزخِ ؾٌَاتی ٍ فؼالیتّای زؾتگاُّای اخطایی (هَضَع ًاهِ قواضُ  1/28968هَضخ  1394/8/17ضییؽ زفتط هحتطم
ضّثط هؼظن اًمالب تِ هؼاٍى اٍ هحتطم ضییؽ خوَْض ٍ ّوچٌیي تاویسات هىطض ایكاى زض ذهَل ضاطٍضت ّوؿاَ
وطزى فؼالیت ّای التهازی زض وكَض تا ؾیاؾت ّای ولی التهاز هماٍهتی ٍ خلَگیطی اظ اًدام قسى فؼالیتّایی وِ تا
ایي ؾیاؾتّا ّوؿَ ًیؿتٌس ،هغطح قسُ اؾت.

ّ .2ذف ًظامًاهِ
ّسف انلی ایي ًظام ًاهِ ،صهَ اعویٌاى اظ اًغثاق (ؾاظگاضی برًاهِّا ،طرحّا ،پدرٍشُ ّدا ،فؼالیدتّدا ٍ
اقذاهات دستهاُّا اجرایی با اقتصاد هقاٍهتی اؾت.

 .3داهٌِ کاربرد
اخطای ؾیاؾت ّای ولی التهاز هماٍهتی ایداب هیوٌس برًاهِّا ،طرحّا ،پرٍشُ ّا ،فؼالیتّا ٍ اقذاهات دستهاُّا

اجرایی وِ تا ایي ؾیاؾتّا ؾاظگاض ّؿتٌس ،تمَیت قًَس؛ اظ هَاضزی وِ تا ایي ؾیاؾتّا ؾاظگاض ًیؿتٌس ،خلَگیطی قَز؛
ٍ هَاضزی وِ ًؿثت تِ ایي ؾیاؾتّا تیتفاٍت ّؿتٌس ،تا ؾیاؾتّای ولی التهاز هماٍهتی ّوؿَ قًَس .تٌاتطایي زاهٌِ
واضتطز ایي ًظام ًاهِ تِ هَاضز شیل هٌحهط اؾت:
 اًؼماز لطاضزازّای هْن زؾتگاُ اخطایی ،تٍِیػُ تا عطفّای ذاضخی (پیواًىاضاى ،هكاٍضاى ،ؾطهایِگصاضاى،
تاهیيوٌٌسگاى ،ذطیساضاى... ،
 ولیِ فؼالیتّا ٍ الساهات خسیسی وِ زض زؾتگاُ اخطایی تؼطیف هیقَز ٍ هتضوي خصب ًیطٍی اًؿاًی خسیس ٍ
افعایف تَزخِ آى زؾتگاُ اؾت
 عطاصی ٍ اؾتمطاض تكىیالت ازاضی خسیس
 ههَتات العامآٍض قَضاّای ػالی
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 .4هعیارّای هرجع
هقصَد از هؼیارّا هرجغ ،هبک ّا ٍ هؼیارّایی ّستٌذ کِ در هویس فؼالیت/پرٍشُ ّا دستهاّْا اجرایی بکار
گرفتِ هی شًَذ .بذیْی است کِ برًاهِّا ،طرحّا ،پرٍشُ ّا ،فؼالیتّا ٍ اقذاهات دستهاُّا

اجرایی هی بایذ

ّوسَ با ایي هؼیارّا باشذ.
هؼیارّا هرجغ در قالب درختَارُ اّذاف /رٍیکردّا ٍ /هبک ّا هویس تؼریف ٍ تذٍیي شذُ اًذ:

 .1-4اّذاف اقتصاد هقاٍهتی
در صذر سیاستّا کلی اقتصاد هقاٍهتی سِ ّذف اصلی تبییي شذُ است:
 .1-1-4تاهیي رضذ پَیا
 .2-1-4دستیابی بِ اّذاف سٌذ چطن اًذاز
 .3-1-4بْبَد ضاخص ّای هقاٍهت اقتصادی

برًاهِّا ،طرحّا ،پرٍشُ ّا ،فؼالیتّا ٍ اقذاهات دستهاُّا اجرایی بایستی در راستا اّذاف اقتصاد هقاٍهتی باشذ.

 .2-4رٍیکردّای اقتصاد هقاٍهتی
رٍیکردّا

اقتصاد هقاٍهتی بایستی رٍح حاکن بر برًاهِّا ،طرحّا ،پرٍشُ ّا ،فؼالیتّا ٍ اقذاهات دستهاُّا

اجرایی باشذ.
 .1-2-4درٍى زایی
 .2-2-4برٍى گرایی
 .3-2-4داًص بٌیاًی
 .4-2-4عذالت بٌیاًی
 .5-2-4هردهی بَدى
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 .3-4هالک ّای هویسی
هبکّا هویس  93گاًِ ،هستخرج از سیاستّا کلی اببغی اقتصداد هقداٍهتی ٍ بدر اسداک کدذیٌا خدا
(شٌاسِ ّر یک از بٌذّا)  ،بصَرت ریل کذبٌذ شذُ است.1

 .1-1تاهیي قطایظ ٍ فؼا ؾاظی اهىاًات ٍ هٌاتغ هالی وكَض
 .2-1تاهیي قطایظ ٍ فؼا ؾاظی ؾطهایِ ّای اًؿاًی ٍ ػلوی وكَض
 .3-1تَؾؼِ واضآفطیٌی
.4-1هكاضوت آصاز خاهؼِ زض فؼالیتّای التهازی
 .1-4-1واّف ًؿثت فؼالیتّای تهسیگطی زٍلت تِ ول فؼالیتّای آى
 .2-4-1اخطای واهل ؾیاؾتّای ولی انل  44لاًَى اؾاؾی
 .3-4-1افعایف ؾطهایِگصاضی ترف غیط زٍلتی زض عطحّای توله زاضاییّای ؾطهایِای
 .4-4-1افعایف ووهّای فٌی ٍ اػتثاضی زٍلت خْت اضائِ تؿْیالت اضظاىلیوت تِ ؾطهایِگصاضاى
 .5-4-1صوایت اظ ایداز ٍ تَؾؼِ تؼاًٍیّای تَلیسی (زض ترفّای وكاٍضظی ،نٌؼتی ،هؼسًی ،ؾاذتواى ؾاظی ،ذسهاتی ،نٌایغ زؾتی ،
تؼاًٍیّای ههطفی ٍ تؼاًٍیّای اػتثاضی
 .6-4-1تؿْیل لَاًیي ٍ همطضات هطتَط تِ ؾطهایِگصاضی

 .5-1تأویس تط اضتماء زضآهس ٍ ًمف عثمات ون زضآهس ٍ هتَؾظ
 .1-2پیازُ ؾاظی ٍ اخطای ًمكِ خاهغ ػلوی وكَض
 .2-2ؾاهاًسّی ًظام هلی ًَآٍضی
 .1-2-2ووه تِ تداضیؾاظی ػلن ٍ فٌاٍضی

 .3-2افعایف ؾْن تَلیس ٍ نازضات هحهَالت ٍ ذسهات زاًفتٌیاى
 .1-3-2تؿْیل خصب زاًف فٌی ٍ فٌاٍضیّای ضٍظ

 .4-2زؾتیاتی تِ ضتثِ اٍ التهاز زاًفتٌیاى زض هٌغمِ
 .1-3هحَض لطاض زازى ضقس تْطٍُضی زض التهاز
 .1-1-3تمَیت ػَاهل تَلیس
 .2-1-3تَاًوٌس ؾاظی ًیطٍی واض
 .3-1-3تمَیت ضلاتتپصیطی التهاز

 .2-3ایداز تؿتط ضلاتت تیي هٌاعك ٍ اؾتاىّا
 .3-3تِ واضگیطی ظطفیت ٍ لاتلیتّای هتٌَع زض خغطافیای هعیتّای هٌاعك وكَض
ٍ .1-3-3اگصاضی تطذی اذتیاضات تهوینگیطی تِ اؾتاىّا
 .2-3-3تَظیغ ػازالًِ فطنتّا ٍ اهىاًات تحهیل ٍ تحمیك زض آهَظـ ػالی زض ؾطاؾط وكَض

 .1زض وسیٌگ هَخَز،ػسز اٍ اظ ؾوت ضاؾت تِ قواضُ تٌس  24گاًِ ؾیاؾت ّای ولی التهاز هماٍهتی اتالغی هطتَط اؾت .اػساز تؼسی ،قواضًسُ هالن ّای هویعی
تكواض هی آیس.
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 .1-4واّف قست اًطغی تا اؾتفازُ اظ ظطفیت ّسفوٌسؾاظی یاضاًِّا
 .2-4اضتمای قاذمّای ػسالت اختواػی تا اؾتفازُ اظ ظطفیت ّسفوٌسؾاظی یاضاًِّا
 .1-2-4اػغای یاضاًِّای ّسفوٌس

 .3-4افعایف تَلیس تا اؾتفازُ اظ ظطفیت ّسفوٌسؾاظی یاضاًِّا
 .4-4افعایف اقتغا تا اؾتفازُ اظ ظطفیت ّسفوٌسؾاظی یاضاًِّا
 .1-5ؾْنتطی ػازالًِ ػَاهل زض ظًدیطُ تَلیس تا ههطف
 .2-5آهَظـ ،هْاضت ٍ افعایف ؾْن ؾطهایِ اًؿاًی زض ػَاهل تَلیس
 .1-6افعایف تَلیس زاذلی ًْازُّا ٍ واالّای اؾاؾی تَیػُ زض الالم ٍاضزاتی
 .2-6تٌَعتركی تِ هثازی تاهیي واالّای ٍاضزاتی
 .3-6اٍلَیت زازى تِ تَلیس هحهَالت ٍ ذسهات ضاّثطزی
 .1-7تاهیي اهٌیت غصا ٍ زضهاى
 .2-7ایداز شذایط ضاّثطزی تا تأویس تط افعایف ووی ٍ ویفی تَلیس (هَاز اٍلیِ ٍ واال
 .1-8اضتمای ویفیت ٍ ضلاتتپصیطی زض تَلیس
 .2-8تطٍیح ههطف واالّای زاذلی
 .3-8انالح الگَی ههطف زض وكَض
 .1-9افعایف ثثات زض التهاز هلی
 .1-1-9هسیطیت هٌاتغ اضظی تا تاویس تط تاهیي ًیاظّای تَلیس هلی

 .2-9تمَیت ترف ٍالؼی التهاز
ّ .1-2-9سایت ًمسیٌگی ٍ تؿْیالت تاًىی تِ ؾوت فؼالیتّای هَلس التهازی

 .3-9انالح ٍ تمَیت ًظام هالی وكَض
 .1-10گؿتطـ ذسهات تداضت ذاضخی زض خْت صوایت ّسفوٌس اظ نازضات واالّا ٍ ذسهات
 .2-10گؿتطـ تطاًعیت زض خْت صوایت ّسفوٌس اظ نازضات واالّا ٍ ذسهات
 .3-10افعایف ؾطهایِ گصاضی ذاضخی تطای نازضات
 .4-10تٌَع تركی پیًَسّای التهازی تا وكَضّا تِ ٍیػُ تا وكَضّای هٌغمِ
 .5-10گؿتطـ هثازالت تْاتطی
 .6-10گؿتطـ پایساض ؾْن نازضات ایطاى زض تاظاضّای ّسف
 .7-10تؿْیل همطضات ٍ گؿتطـ هكَق ّای الظم زض خْت صوایت ّسفوٌس اظ نازضات واالّا ٍ ذسهات
 .8-10تطًاهِضیعی تَلیس هلی هتٌاؾة تا ًیاظّای نازضاتی
 .9-10قىلزّی تاظاضّای خسیس
 .1-11اًتما فٌاٍضی ّای پیكطفتِ ،گؿتطـ ٍ تؿْیل تَلیس ،نازضات واال ٍ ذسهات ٍ تأهیي ًیاظّای ضطٍضی ٍ هٌاتغ
هالی اظ ذاضج زض هٌاعك آظاز ٍ ٍیػُ التهازی
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 .2-11گٌداًسى قطط اًتما فٌاٍضی زض هؼاهالت ذاضخی
 .1-12اؾتفازُ اظ زیپلواؾی زض خْت صوایت اظ ّسفّای التهازی
 .2-12تَؾؼِ پیًَسّای ضاّثطزی ٍ گؿتطـ ّوىاضی ٍ هكاضوت تا وكَضّای هٌغمِ تَیػُ ّوؿایگاى
 .3-12اؾتفازُ اظ ظطفیت ّای ؾاظهاى ّای تیي الوللی ٍ هٌغمِ ای تِ هٌظَض هماٍم ؾاظی التهاز
 .1-13اًتراب هكتطیاى ضاّثطزی زض نازضات ًفت ٍ گاظ
 .2-13ایداز تٌَع زض ضٍـ ّای فطٍـ ًفت ٍ گاظ
 .3-13هكاضوت زازى ترف ذهَنی زض فطٍـ ًفت ٍ گاظ
 .4-13افعایف نازضات گاظ
 .5-13افعایف نازضات تطق
 .6-13افعایف نازضات پتطٍقیوی
 .7-13افعایف نازضات فطآٍضزُ ّای ًفتی
 .1-14افعایف شذایط ضاّثطزی ًفت ٍ گاظ وكَض
 .2-14تَؾؼِ ظطفیت ّای تَلیس ًفت ٍ گاظ تَیػُ زض هیازیي هكتطن
 .1-15افعایف اضظـ افعٍزُ ًفت ٍ گاظ اظ عطیك تىویل ظًدیطُ اضظـ ایي نٌایغ
 .2-15تَؾؼِ تَلیس واالّای زاضای تاظزّی تْیٌِ (تط اؾاؼ قاذم قست ههطف اًطغی
 .1-16نطفِ خَیی زض ّعیٌِّای ػوَهی وكَض
 .1-1-16تحَ اؾاؾی زض ؾاذتاضّا
 .2-1-16صصف زؾتگاُّای هَاظی ٍ غیطضطٍض -هٌغمیؾاظی اًساظُ زٍلت

 .2-16ضػایت اًضثاط هالی ٍ تَزخِای زٍلت
 .1-17افعایف ؾْن زضآهسّای هالیاتی زض ًظام زضآهسی زٍلت
 .1-1-17تاظتَظیغ زضآهسّا تا اؾتفازُ اظ ؾیاؾتّای هالیاتی
 .2-1-17ایداز ظیطؾاذتّای هَضزًیاظ تطای ؾاهاًِّای اعالػاتی هالیاتی

 .1-18افعایف ؾاالًِ ؾْن نٌسٍق تَؾؼِ هلی اظ هٌاتغ صانل اظ نازضات ًفت ٍ گاظ تا لغغ ٍاتؿتگی تَزخِ تِ ًفت
 .1-19افعایف قفافیت التهاز ٍ ؾالن ؾاظی آى
 .1-1-19اضتمای ظیطؾاذتّای الظم تطای ضنس فؼالیتّای التهازی
 .2-1-19تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍیه

.2-19واّف فؿاز
 .1-2-19خلَگیطی اظ الساهات ،فؼالیتّا ٍ ظهیٌِّای فؿازظا زض صَظُّای پَلی ،تداضی ،اضظی ٍ ...
 .2-2-19هثاضظُ تا لاچاق واال ٍ اضظ

 .1-20تمَیت فطٌّگ خْازی زض ایداز اضظـ افعٍزُ ،تَلیس ثطٍت ،تْطٍُضی ،واضآفطیٌی ،ؾطهایِگصاضی ٍ اقتغا هَلس
 .2-20اػغای ًكاى التهاز هماٍهتی
 .1-21تثییي اتؼاز ٍ فطاگیطی ٍ ضٍاج گفتواى التهاز هماٍهتی
دبیرخاًِ ستاد فرهاًذّی اقتصاد هقاٍهتی
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 .1-22قٌاؾایی ٍ تِ واضگیطی ظطفیتّای ػلوی ،فٌی ٍ التهازی تطای زؾتطؾی تِ تَاى آفٌسی ٍ الساهات هٌاؾة
 .2-22ضنس تطًاهِّای تحطین ٍ افعایف ّعیٌِ تطای زقوي
 .3-22هسیطیت هراعطات التهازی اظ عطیك تْیِ عطح ّاای ٍاواٌف َّقاوٌس ،فؼاا  ،ؾاطیغ ٍ تاِ ٌّگاام زض تطاتاط
هراعطات ٍ اذتال ّای زاذلی ٍ ذاضخی
 .1-23قفافیت ًظام تَظیغ ٍ لیوت گصاضی
 .2-23ضٍظآهس ؾاظی قیَُ ّای ًظاضت تط تاظاض
 .1-24افعایف پَقف اؾتاًساضز تطای ولیِ هحهَالت زاذلی ٍ تطٍیح آى
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 .5رٍش اجرای ًظامًاهِ
زض ایي ترف ًحَُ ؾٌدف اًغثاق یا ػسم اًغثاق ّط یه اظ برًاهِّا ،طرحّا ،پرٍشُ ّا ،فؼالیتّا ٍ اقذاهات
دستهاُّا اجرایی تِ عَض واهل تكطیح هی قَز.
 .1-5دیاگرام ٍ ضیَُ اجرا
تِ هٌظَض قٌاؾایی ًَع ضاتغِ تیي تطًاهِّا ،عطحّا ،پطٍغُ ّا ،فؼالیتّا ٍ الساهات زؾتگاُّای اخطایی تا ؾیاؾتّای
ولی التهاز هماٍهتی ؾاظٍواضی عطاصی قسُ اؾت وِ ًوای قواتیه آى زض قىل ظیط هكاّسُ هیقَز.

ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی

زضیافت تاییسیِ ؾاظگاضی تا ؾیاؾتّا اظ ؾَی زؾتگاُ اخطایی

وویؿیَى
ترههی
ؾتاز

تلِ

اهَض شیطتظ زض ؾاظهاى
تطًاهِ ٍ تَزخِ

تاییس

ذیط
تاییس

تلِ

تلِ

تاییس

ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی
زتیطذاًِ ؾتاز
فطهاًسّی التهاز
هماٍهتی

ذیط

دستهاُ اجرایی

ناصةًظطاى

ذیط

زض چاضچَب ایي ؾاظٍواض ،فطآیٌس اظ زؾتگاُ اخطایی قطٍع هیقَز .زؾتگاُ اخطایی هَظف اؾت تا ّوىاضی اهَض شیاطتظ
زض ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ وكَض ٍ زتیطذاًِ ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی زض لالة فرم شوارُ یدک (قاطح ولای
تطًاهِ/عطح/پطٍغُ/فؼالیت/السام تِ زتیطذاًِ ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی اػالم ٍ تاطای آىّاا فدرم شدوارُ دٍ
(«قٌاؾٌاهِ ؾاظگاضی تطًاهِّا ،عطحّا ،پطٍغُ ّا ،فؼالیتّا ٍ الساهات زؾتگاُّای اخطایی تا ؾیاؾتّای ولای التهااز
دبیرخاًِ ستاد فرهاًذّی اقتصاد هقاٍهتی
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هماٍهتی» ضا وِ تط هثٌای هؼیاضّای هطخغ (ترف لثل تْیِ قسُ اؾت ،تىویل ٍ ّط زٍ فطم ضا تا تاییس تاالتطیي هماام
اخطایی تطای ایي زتیطذاًِ اضؾا ًوایس .تٌاتطایي ،فطمّای قواضُ یاه ٍ زٍ ٍضٍزیّاای انالی ایاي فطآیٌاس ّؿاتٌس ٍ
تطضؾی ؾاظگاضی تطًاهِّا ،عطحّا ،پطٍغُ ّا ،فؼالیتّا ٍ الساهات زؾتگاُ اخطایی تا ؾیاؾتّای ولی التهاز هماٍهتی تط
هثٌای اعالػات اضایِ قسُ اظ عطیك آىّا اًدام ذَاّس قس.
پؽ اظ پطقسى فطم ّای قواضُ یه ٍ زٍ ،اهَض شیطتظ زض ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ وكَض فطم قواضُ ؾِ ضا تطای ّاط یاه
تطًاهِ/عطح/پطٍغُ/فؼالیت/السام تىویل هی ًوایس.
زتیطذاًِ ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی فطم قواضُ چْاض ضا تطاؾاؼ ًظط اهَض شیضتظ ؾاظهاى تاطای وویؿایَى ؾاتاز
اضؾا هیًوایس.

 .2-5فرم ّای ارزیابی

تطای اخطای ضًٍس هویعی(پیكٌْازی زض ایي ًظام ًاهِ  ،فطم ّای چٌسگاًِ ای عطاصی قسُ اؾت .ایي فطم ّا هغاتك
هحتَای اذتهانی زض ؾغَح زؾتگاّی /زفاتط ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ ٍ /وویؿیَى ترههی ؾتاز ،هَضز تطضؾی لطاض
ذَاٌّس گطفت:
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 .1-2-5فرم ضوارُ یک :ضرح کلی برًاهِ/طرح/پرٍشُ /فعالیت/اقذام

ردیف

1

فرم ضوارُ یک :ضرح کلی برًاهِ/طرح/پرٍشُ /فعالیت/اقذام

1

دستهاُ اجرایی:

2

ػٌَاى برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقذام:

ّسف ولی:
اّساف لاتل اًساظُگیطی:
هشخصات کلی

3

برًاهِ ،طرح،
پرٍشُ ،فؼالیت،
اقذام:

پیف ًیاظّا ،العاهات ٍ هفطٍضات:
هٌاتغ هالی هَضز ًیاظ:
ضٍـ تاهیي هٌاتغ هالی هَضز ًیاظ (تِ تفىیه هثلغ :
تؼساز هٌاتغ اًؿاًی هَضز ًیاظ تطای اًدام آى:
شیٌفؼاى انلی:
تطًاهِ ظهاًی اخطا:
اّن ًتایح ٍ زؾتاٍضزّای هَضز اًتظاض:

1ایي فرم تَسط دستهاُ اجرایی تکویل ٍ در آى ػٌَاى هذًظر ٍ هشخصات اػبم شذُ ،درج خَاّذ شذ.
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 .2-2-5فرم ضوارُ دٍ :ضٌاسٌاهِ سازگاری برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فعالیت/اقذام دستگاُ اجرایی با سیاستّای
کلی اقتصاد هقاٍهتی

1

فرم ضوارُ دٍ :ضٌاسٌاهِ سازگاری برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقذام
ردیف

در صَرت تحقق اقتصاد هقاٍهتی

در صَرت عذم تحقق اقتصاد هقاٍهتی

برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقذام با کذاهیي بٌدذ از چٌاًچِبرًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقذام
هبک ّا هویس اًطباق دارد؟
1

بددِ تققددت اقتصدداد هقدداٍهتی هٌتْددی

(تطای هثا اگط تطًاهِ/عطح/پطٍغُ/فؼالیت/السام تاػث «تَؾؼِ ًوی شَد دالیل تَجیْی اًجام ایي کدار
واض آفطیٌی» ٍ ّوچٌیي «تمَیت ًظام هالی وكَض» هی قاَز بیاى شَد؟
تایؿتی زض ایي لؿوت وسّای  3-9 ٍ 2-1زضج گطزز.
تَجِ :زض نَضت «ازػای اًغثاق تا زضج وس» تایؿاتی رٍش

ّا ٍ سازٍکار تحمك التهاز هماٍهتی تیاى قَز.
برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقددذام کددذام یددک از چٌاًچِبرًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقذام

2

رٍیکردّا اقتصاد هقاٍهتی را تقَیت هیکٌذ؟

در هغایرت ٍ تبایي با اقتصداد هقداٍهتی

زضٍىظایی □

است چِ دلیلی سبب شذُ است کِ ایي

تطٍىگطایی □

هیتَاًس ّنظهاى چٌس ضٍیىطز اًتراب گطزز.

زاًفتٌیاًی □

کار پیشٌْاد شَد؟

(زض نَضت اًتراب ّط گعیٌِ تایؿتی زلیل
اضائِ قَز.

ػسالتتٌیاًی □
هطزهی تَزى □

3

برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقدددذام در راسدددتا

تَضیقات

کذاهیي ّذف اقتصاد هقاٍهتی است؟

(ّط گًَِ تَضیحات تیكتط زض ایي لؿوت تیاى قَز.

 .1تاهیي ضقس پَیا □
 .2زؾتیاتی تِ اّساف ؾٌس چكن اًساظ □
 .3تْثَز قاذم ّای هماٍهت التهازی □
هیتَاًس ّنظهاى چٌس ّسف اًتراب گطزز.

(زض نَضت اًتراب ّط گعیٌِ تایؿتی زلیل اضائِ قَز.

4

تَضیقات

(ّط گًَِ تَضیحات تیكتط زض ایي لؿوت تیاى قَز.

 1ایي فطم تا تَخِ تِ ترف  .4هؼیارّا

هرجغ ٍ تَسط دستهاُ اجرایی تکویل هیشَد.
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 .3-2-5فرم ضوارُ سِ :هویسی برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فعالیت/اقذام

1

فرم ضوارُ سِ :هویسی برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقذام
ردیف

در صَرت تحقق اقتصاد هقاٍهتی

در صَرت عذم تحقق اقتصاد هقاٍهتی

با تَجِ بِ فرم شوارُ دٍ پرشذُ تَسدط دسدتهاُ با تَجِ بدِ فدرم شدوارُ دٍ پرشدذُ
اجرایددی آیددا برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقددذام بددا تَسدددط دسدددتهاُ اجرایدددی آیدددا
هؼیارّا هرجغ ّوخَاًی دارد؟
1

برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقددددذام در

(پاؾد ایي ترف تِ تفىیه ضزیفّای فطم قواضُ زٍ تایؿتی هغایرت با اقتصاد هقاٍهتی است؟
ّوطاُ تا زالیل ٍ هؿتٌسات زضج گطزز.
(پاؾد ایي ترف تِ تفىیاه ضزیافّاای فاطم
قواضُ زٍ تایؿتی ّوطاُ تاا زالیال ٍ هؿاتٌسات
زضج گطزز.

2

سازگار □

ًاسازگار □

1ایي فرم تَسط اهَر ریربط سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ ٍ صاحبٌظراى تکویل هیشَد.
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 .4-2-5فرم ضوارُ چْار :فرم تصوینگیری کویسیَى تخصصی ستاد فرهاًذّی اقتصاد هقاٍهتی

ردیف
1
2

1

فرم ضوارُ چْار :فرم تصوین گیری برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقذام
پیشٌْاد دستهاُ اجرایی:
ًظر اهَر ریربط سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ ٍ صاحبٌظراى:
تصوین ًْایی کویسیَى تخصصی ستاد:

3

تاییذ ًاسازگار □

تاییذ سازگار □

در صَرت تاییذ ًاسازگار تَسط کویسیَى تخصصی ستاد:

4

هَضَع برا تصوینگیر ًْایی بِ ستاد فرهاًذّی اقتصاد هقاٍهتی ارجاع هیشَد.
تاییذ سازگار □

تاییذ ًاسازگار ٍ دستَر تَقف برًاهِ/طرح/پرٍشُ/فؼالیت/اقذام □

1ایي فرم تَسط دبیرخاًِ ستاد فرهاًذّی اقتصاد هقاٍهتی تکویل هیشَد.

دبیرخاًِ ستاد فرهاًذّی اقتصاد هقاٍهتی

14

 .3-5فرآیٌذ بررسی ،تصوین گیری ٍ اعالم ًتیجِ
 -1زتیطذاًِ ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی پؽ اظ زضیافت فطم ّای قواضُ یه ٍ زٍ (پطقسُ تَؾظ زؾاتگاُ اخطایای
عثك زؾتَضالؼول ضاٌّوا  ،آى ضا خْت اػالم ًظط زض اذتیاض اهَض شیطتظ زض ؾاظهاى تطًاهاِ ٍ تَزخاِ وكاَض ٍ ّوچٌایي
ناصةًظطاى هٌترة لطاض هیزّس.
ً -2ظط اهَض شیطتظ ٍ ناصة ًظطاى زض ذهَل ؾاظگاضی یا ػسم ؾاظگاضی ّاط یاه اظ تطًاهاِّاا/عطحّاا/پطٍغُ ّاا،
فؼالیتّا ٍ الساهات زؾتگاُّای اخطایی زض چاضچَب ضَاتغی وِ تِ تهَیة وویؿیَى ترههی ؾتاز فطهاًسّی التهاز
هماٍهتی ذَاّس ضؾیس ،خوغتٌسی ٍ تِ ایي وویؿیَى اضایِ هیگطزز.
 -3وویؿیَى ترههی ؾتاز ضوي تطضؾی ًظط اهَض شیطتظ ٍ ناصةًظطاى ،زض ذهَل ؾاظگاضی یاا ػاسم ؾااظگاضی
اػالم ًظط ٍ در صَرت ًیاز بِ تَقف برًاهِّا ،طرحّا ،پرٍشُ ّا ،فؼالیتّا ٍ اقدذاهات دسدتهاُّدا
اجرایی ،آى ضا تطای تهوینگیطی ًْایی تطای ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی اضؾا هیًوایس.
 -4ؾتاز فطهاًسّای التهاز هماٍهتی تا تَخِ تِ هؿتٌسات اضایِ قسُ زض هَضز ؾااظگاضی یاا ػاسم ؾااظگاضی هَضاَع تاا
ؾیاؾتّای التهاز هماٍهتی تهوینگیطی هیًوایس.
 -5زض نَضت تاییس ،ایي تطًاهِ/عطح/پطٍغُ/فؼالیت/السام ؾاظگاض تا ؾیاؾتّای ولی التهاز هماٍهتی تكریم زازُ قسُ
ٍ اخطای آى تالهاًغ اؾت .زض غیط ایي نَضت ،تا ایي ؾیاؾتّا ؾاظگاض ًیؿت ٍ ضوي خلَگیطی اظ اخطای آى ،هطاتة تِ
زؾتگاُ اخطایی هَضز ًظط اػالم ذَاّس قس.
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