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 .1خالصً گسارش:
دس هبٍ دسوجش سبل  7102هیالدی اّضبع سیبسی دس ّالیبت هْسد ًظش ُوبًٌذ هبٍ لجلی ثْدٍ ّ تـییشات چطوگیش دیذٍ
ًطذٍ الجتَ ثبیذ گفت کَ دیذگبٍ هشدم ًظش ثَ دکْهت ّدذت هلی هخطْش هیجبضذ اهب دس ثشخی اص ّالیبت هْسد ًظش
هشدم ثَ ایي ثبّس اًذ ّ اػتوب د داسًذ کَ کبسکشدُبی دکْهت ّدذت هلی ثب ّجْد چبلطِبی هتؼذد داخلی ّ خبسجی دس
دکْهت ثَ ضیٍْ دسست ثَ پیص هیشّسد ّ آًِب هیگْیٌذ کَ ایستبدگی سئیس جوِْس آلبی اضشف ؿٌی دس همبثل فسبد
اداسی ّ تجیض اص طشف هشدم ثَ دیذٍ لذس ًگشیستَ ضذٍ اهب دس ثؼضی اص ّالیبت هشدم ثشخالف ثَ ایي ثبّس ُستٌذ کَ
سئیس جوِْس دس پیطجشد دکْهت ثَ ضکل دسست آى ًبهْفك ثْدٍ ّ ّػذٍ ُبی سا کَ دس صهبى اًتخبثبت ثَ هشدم ّػذٍ
دادٍ ثْدًذ ػولی ًٌوْدٍ اًذ ّ ثبیذ یبد آّس ضذ کَ هشدم ثَ طْس ػوْم اص سئیس اجشائیَ ّ سئیس جوِْس ًبساضی ثْدٍ ّ
هیگْیٌذ کَ آًِب هٌبفغ ضخصی سا ًظش ثَ هٌبفغ هلی تشجیخ هیذٌُذ.
دس ساثطَ ثَ اّضبع اهٌیتی ثبیذگفت کَ دس اکثش ّالیبت هْسد ًظش ًسجتب" ثبثت ّ هبًٌذ هبٍ لجلی ثْدٍ الجتَ ُشاتُ ،لوٌذ،
ثذخطبى ،دایکٌذی ،فشاٍ ،اسصگبى ّ کٌش اص جولَ ّالیبت ثْدًذ کَ اهٌیت ًسجتب" ثِتش سا تجشثَ کشدًذ .دس ُلوٌذ ًیشُّبی
ًظبهی افـبى ثب ُوکبسی ًیشُّبی ًظبهی اهشیکب اص طشیك صهیي ّ ُْا ػولیبت هتؼذد سا ػلیَ گشُّبی هخبلفیي دّلت
اًجبم دادًذ کَ ثبػث صذهبت ّ ضبیؼبت سٌگیي ثشای دضوي ّاسد کشدًذ ّ ثبیذ خبطش ًطبى سبخت کَ اص اثش دوالت
ُْایی دٍ ُب هکبى تِیَ هْاد هخذس تخشیت ضذًذ ّ ًیض دس ًٌگشُبس دضوٌبى ػمت ساًذٍ ضذًذ کَ ثیص اص ً 71فش داػطیبى
ّ طبلجبى کطتَ ضذًذ.
ثبّجْد ایي ُوَ دضوٌبى کطْس دس ّالیبت فبسیبة ،کٌذُبسًٌ ،گشُبس ،ثبدؿیس ّ ًویشّص اص خْد همبّهت ًطبى دادٍ ّ
دس اثش یک جٌگ هیبى ًیشُّبی ًظبهی دّلت ّ گشٍّ هخبلفیي ثتبسیخ  01دسوجش دس سبدَ ثلْچ ّلسْالی تگبة پٌج تي
اص ًیشُّبی افـبى ضِیذ ضذًذ ثشػالٍّ ایي دس دّ دسگیشی دیگش سئیس پْلیس ّلسْالی اکبهی ثبدؿیس ثب پٌج ًفش پْلیس
هلی ّ چِبس تي اسدّی هلی ضِیذ ضذًذ.
اّضبع التصبدی چٌذاى ثِجْد سا دس ایي هبٍ ضبُذ ًجْدٍ ّ کطت کْکٌبس یگبًَ هٌجغ ػبیذاتی هشدم ثطوبس هیشّد ّ ثبیذ
گفت سبکٌیي ّالیبت هْسد ًظش خْاُص ایجبد پشّژٍ ُبی اًکطبفی ّ تْلیذی اص لجیل ثشق ،سشک سبصی ،هْاضی،
صساػت ،ضـلضایی ،کیفیت دسسی ّ صذی ضذٍ اًذ ّ اهیذّاس ُستٌذ کَ چیٌیي الذاهبت ثبػث ثِجْد ّ سضذ التصبد گشدیذٍ
ّ هیگْیٌذ کَ ثذّى تبهیي اهٌیت دسست ّ سشتبسشی ایي الذاهبت هیتْاًٌذ ثشای دّلت افـبًستبى ّ جبهؼَ جِبًی چبلص
ثشاًگیض ثبضٌذ.
اخیشا" جِت تـیش اص کطت کْکٌبس ثَ کطت هذصْالت دالل هثجت ًجْدٍ ّ ُوچٌبى اص طشف دّلت الذام هذْ کطت
کْکٌبس صْست ًگشفتَ است ّ هشدم هیگْیٌذ کَ همبهبت ثلٌذ ستجَ ّالیتی ّ هلی دس تجبست هْاد هخذس دست داسًذ ّ
ثبیذ ایي سا ُن خبطشًطبى سبخت کَ دس ساثطَ ثَ هْضْع جٌذس ّ صًبى ُیچ ًْع الذاهبت دس ایي هبٍ صْست ًگشفتَ
است .
راٌکارٌای ارتباطات:



ّصاست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ثبیذ ثَ سیبست ّالیبتی خْیص دستْس دُذ تب دس ثشًبهَ ُبی تشّیجی ّ ّسکطبپِب
خْیص اص دُبلیي اص طشیك ضْساُب دػْت ًوبیٌذ ّ اضتشاک آًِب دس چٌیي ثشًبهَ ُب هْثش هیجبضذ ثذیٌصْست
ّصاست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس هتْاًٌذ تب ثَ ثِتشیي ضیٍْ پیبم ُبی ایي ّصاست سا ثَ دُبلیي اًتمبل دٌُذ.



ّصاست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ثبیذ ثب ّصاست اسضبد دج ّ اّلبف دسخْاست ُوکبسی ًوبیٌذ تب آًِب ثَ اهبهبى
هسبجذ ّ دیگش هجلیـیي خْیص دستْس دٌُذ تب دس ػشصَ تشّیج پیبم ُبی اضشاس هْاد هخذس اص لجیل کطت،
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لبچبق ّ استفبدٍ اى دس تجلیؾ ّ ثیبًَ ُبی ضبى ثَ هشدم آگبُی دٌُذُ .وچٌبى ثَ سیبست ُبی ّالیتی خْیص
دستْس دٌُذ تب سّاثظ ًضدیک ثب سیبست صًبى ّالیبت ّ سبصهبًِبی صًبى ثخبطش تشتیت ّ تشّیج پیبهذُبی
ًبگْاس هْاد هخذس ُوکبسی ًوبیٌذ.


ّصاست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ثب سبیش ّصاستِبی هشتجظ ّ ُوکبس دس ساستبی طشح ّ تطجیك یک پالى هطشح
ثشای ّالیبت کتگْسی ثلٌذ الذام ًوْدٍ ّ کْضص ًوبیٌذ کَ دس ایي پالى ضیٍْ ُبی جلت ّ جزة دُبلیي سا ثَ
صسع ّ کطت هذصْالت دالل ّ ُوچٌبى ایجبد ضـل ثشای جْاًبى سا رکش ًوبیٌذ.



ّصاست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ثبیذ ثَ سیبست ُبی ّالیبت خْیص دستْس دٌُذ تب آًِب ثب سیبست ُبی ادصبیئَ
ّالیبت ّ اًجوي ُبی جْاًبى هاللبت ًوْدٍ ّ اص آًِب خْاُص ًوبیٌذ تب دس ثشًبهَ ُبی گشدُوبئی ّ کوپبیي ُبی
خْیص دس ػشصَ تشّیج پیبم ُبی اضشاس هْاد هخذس ُوکبسی ًوبیٌذ ّ ُوچٌبى هکبتت ّ هذسسَ ُب ًیض ُذف
دسست ثشای تشّیج پیبم ُبی ایي ّصاست ُستٌذ



چْى ایجبد گشدُوبئی ُبی تشّیج پیبم ُبی اضشاس هْاد هخذس دس سبدبت پشخطش چبلص ثشاًگیض هیجبضذ ثبیذ
پیبم ُب اص طشیك سادیْ اثالؽ گشدد ّ دس ایي ثشًبهَ ُبی سادیْیی ثبیذ اص هجلـیي هزُجی ،دّکتْساى ّ هتٌفزیي
دػْت ًوبیٌذ چْى صذجت ُبی آًِب هْسد اػتجبس لشاس هیگیشًذ.

راٌکارٌای ارتباطات برای َالیات مُرد وظر
َالیات کتگُری 1

ساحات از َالیت فراي کً دارای میسان بلىذ کشت خشخاش میباشىذ :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي ّالیت ثب ػلوبء
دیي ّ ثضسگبى الْام ثؼضی اص هصبدجَ ُب سا اًجبم دادٍ ّ ًظشیَ آًِب سا دس ساثطَ ثَ اضشاس کطت ،استفبدٍ ّ لبچبق
هْاد هخذس خْاستَ ّ ثؼذ ًظشیبت ایطبى سا اص طشیك سادیْ ّ تلْصیْى ثَ ًطش ثشسبًٌذ.
ساحات از َالیت فراي کً دارای میسان متُسط کشت خشخاش میباشىذ :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي ّالیت ثب
ُوکبسی سیبست الْام ّ لجبیل گشدُوبئی ُب ػبهَ سا ثشگضاس ًوْدٍ کَ ثبیذ دس ایي گشدُوبئی ثضسگبى الْام ّ دُبلیي
کطت کْکٌبس دػْت ضْد ّ ُوچٌبى اص سخٌْساى هبُش ّ هتٌفز دػْت ضذٍ تب آًِب ًیض سخٌشاًی ُبی دس ساثطَ ثَ
اضشاس ّ پیبهذ ُبی ًبگْاس هْاد هخذس داضتَ ثبضٌذ.
ساحات از َالیت فراي کً دارای میسان پائیه کشت خشخاش میباشذ :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي ّالیت ثبیذ
اضشاس استفبدٍ ،کطت ّ لبچبق هْاد هخذس خصْصب" اضشاس صذی آى سا تْسظ دّکتْساى ،هتٌفزیي هزُجی ّ ػلوبء
دیٌی تشّیج ًوبیٌذ.
ساحات از َالیت ٌلمىذ کً دارای میسان بلىذ کشت خشخاش میباشىذ :چْى هیضاى خطشات اهٌیتی دس ایي سبدبت
ثلٌذتش هیجبضذ ّ ُیچ ًْع الذاهبت فضیکی تشّیج پیبم ُبی ّصاست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس اص لجیل گشدُوبئی ُب ّ ًصت
ثلجْسد ُب ًبهوکي هیجبضذ ثٌبء" ثبیذ پیبم ُب اص طشیك سادیْ ّ تلْصیْى تشّیج گشدًذ ّ ثبیذ گفت کَ ایي تشّیج دس اّلبت
صْست گیشًذ کَ ثیٌٌذٍ ُبی خْد سا صیبد داضتَ ثبضٌذ.
ساحات از َالیت ٌلمىذ کً دارای میسان متُسط کشت خشخاش میباشىذ :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي ّالیت ثب
ُوکبسی سیبست ُبی هشتجظ ّ ُوکبس دس ایي ّالیت ثبیذ پیبم ُبی تشّیجی سا هطتشکب" تشتیت ّ تشّیج ًوبیٌذ ّ ثبیذ دس
پیبم ُب فْایذ کطت هذصْالت دالل سا رکش ًوْدٍ تب ثبػث کن ضذى کطت کْکٌبس گشدد.
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ساحات از َالیت ٌلمىذ کً دارای میسان پائیه کشت خشخاش میباشىذ :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي ّالیت ثب
سیبست ادصبئیَ ّ سبصهبًِبی اجتوبػی ُوبٌُگی ًوبیٌذ تب دس گشدُوبئی ُبی ایطبى پیبم ُب سا تشّیج ًوبیٌذ ّ ًیض دس
طشح ّ تشتیت پیبم ُبی تشّیجی ثبیذ اص ضْساُبی ػلوبء ُوکبسی گشفتَ ضْد ّ ُوچٌبى اص ایطبى خْاُص ضْد تب دس
هسبجذ ّ کوپبیي ُب پیبم ُبی تشّیجی سا ثَ اطالع هشدم ثشسبًٌذ.

ساحات از َالیت قىذٌار کً دارای میسان بلىذ کشت خشخاش میباشىذ :چْى ایي سبدبت پشخطش هیجبضذ ّ هطکل است
تب گشدُوبئی ُب ّ یب دیگش ثشًبهَ ُبی فضیکی تشّیج سا تطجیك ًوْد ثٌبء" ثِتش خْاُذ ثْد تب پیبم ُب اص طشیك سادیْ ًطش
ضًْذ ّ ُوچٌبى سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس هیتْاًٌذ کَ ثب ضجکَ ُبی سادیْیی هذلی ُوبٌُگی ًوْدٍ تب آًِب ثشًبهَ ُبی
سا دس ساستبی تشّیج پیبم ُب ثب استفبدٍ اص سخٌْاسى ّ هتٌفزیي هبًٌذ ػلوبء دیٌی ،ثضسگبى هذل ّ دّکتْساى تشتیت ّ ًطش
ًوبیٌذ ّ ًیض ایي ثشًبهَ تْجَ ثَ صًبى داضتَ ثبضٌذ.
ساحات از َالیت قىذٌار کً دارای میسان متُسط کشت خشخاش میباشىذ :پیبم ُبی تشّیجی ثبیذ اص طشیك سادیْ ثب
استفبدٍ اص هتٌفزیي دس ثشًبهَ ُب استفبدٍ ضذٍ ّ آًِب ثبیذ دس ساثطَ ثَ اضشاس کطت ،استفبدٍ ّ لبچبق هْاد هخذس ثَ هشدم
آگبُی دٌُذ.
ساحات از َالیت قىذٌار کً دارای میسان پائیه کشت خشخاش میباشىذ :ثب استفبدٍ اص ػلوبء دیٌی ّ دّکتْساى دس
ثشًبهَ ُبی سادیْیی ّ تلْصیًْی ثِتش خْاُذ ثْد کَ پیبم ُب تشّیج گشدًذ ّ آًِب اضشاس ّ پیبهذُبی ًبگْاس آى سا اص
دیذگبٍ دیي هجیي اسالم ّ سبیٌس ثَ هشدم ثیبى ًوبیٌذ.
ساحات از َالیت وىگرٌار کً دارای میسان بلىذ کشت خشخاش میباشىذ :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ثبیذ ثشًبهَ ُبی
تشّیجی خْیص سا دس هکبتت ّ هذسسَ ُب ثشگضاس ًوبیٌذ ّ ُوچٌبى سیبست هجبسصٍ ثب هْاد ایي ّالیت اص ػلوبء دیٌی ّ
ثضسگبى هذل خْ اُص ًوبیٌذ تب دس سخٌشاًی ُبی ضبى دس گشدُوبئی ُب ّ هسبجذ اص پیبهذُبی ًبگْاس ّ اضشاس هْاد
هخذس هشدم سا آگبٍ سبصًذ.
ساحات از َالیت وىگرٌار کً دارای میسان متُسط کشت خشخاش میباشىذ :چْى ثشگضاسی گشدُوبئی تشّیج اضشاس
هْاد هخذس دس ایي سبدبت اهکبم پزیش هیجبضذ ثٌبء" سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس تؼذاد ثشگضاسی چٌیي گشدُوبئی ُب سا
ثیطتش ًوبیٌذ ّ ُوچٌبى ثب سبصهبًِبی جْاًبى ّ سیبست ادصبئیَ ایي ّالیت ُوبٌُگی ًوْدٍ تب آًِب ًیض دس تشّیج پیبم
ُبی اضشاس استفبدٍ ،کطت ّ لبچبق هْاد هخذس ُوکبسی ًوبیٌذ.
ساحات از َالیت وىگرٌار کً دارای میسان پائیه کشت خشخاش میباشىذ :چْى ًٌگشُبس یکی اص ّالیبت هیجبضذ کَ
تؼذاد هؼتبدیي دس ایي ّالیت ثیطتش هیجبضذ ثٌبء" سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس دس ایي سبدبت دس پیبم ُبی تشّیجی تْجَ
ثَ پیبهذُبی ًبگْاس استفبدٍ اص هْاد هخذس ًوبیٌذ ّ ُوچٌبى اص سیبست دج ّ اّلبف طلت ُوکبسی ًوبیٌذ کَ ثَ اهبهبى
هسبجذ ُذایت دٌُذ تب دس ثیبًیَ ُب ّ تجلیـبت ضبى اص اضشاس استفبدٍ ،کطت ّ لبچبق هْاد هخذس ثَ هشدم آگبُی دٌُذ.
َالیات کتگُری 2
بذخشان :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي ّالیت ثبیذ اص طشیك ػلوبء هزُجی پیبم ُب هجبسصٍ ثب هْاد هخذس سا تشّیج
ًوبیٌذ چْى ایي ضیٍْ هْثش ّ ثِتش ثشای تشّیج پیبم ُب هیجبضذ.
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بادغیس :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي ّالیت ثبیذ تْجَ ثیطتش ثَ تشّیج کطت هذصْالت دالل ّ فْایذ آى دٌُذ ّ
ُوچٌبى اص اهبهبى هسبجذ خْاُص ًوبیٌذ تب دس ساثطَ ثَ اضشاس کطت کْکٌبس اص دیذگبٍ دیي هجیي اسالم دس سّصُب جوؼَ
صذجت ًوبیٌذ.

ویمرَز :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي ّالیت ثب سیبست ُبی هشتجظ ّ ُوکبس ُوبٌُگی ًوْدٍ تب پالى سا طشح ًوبیٌذ
کَ دس آى اص ُوکبسی هْسسبت صًبى ّ هکبتت دس تشّیج پیبم ُب استفبدٍ صْست گیشد چْى ایي ًْع الذاهبت اص ًگبٍ
اّضبع اهٌیتی ثِتش هیجبضذ.
ارزگان :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ثبیذ ثیطتش تْجَ ثَ تشّیج پیبم ُب اص طشیك سادیْ ّ تلْصیْى ضْد ّ ُوچٌبى اص
ػلوبء دیٌی ّ داکتشاى دس چٌیي ثشًبهَ ُب استفبدٍ ضْد تب آًِب اص ًگبٍ سبیٌس ّ دیي ثَ هشدم دس ساثطَ ثَ اضشاس هْاد
هخذس آگبُی دٌُذ تب هْسد لجْل آًِب لشاس گیشد.
َالیات کتگُری 3
دایکىذی :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي ّالیت ثبیذ ُوکبسی ًضدیک سیبست صساػت ّ هبلذاسی داضتَ ثبضٌذ ّ اص
آًِب خْاُص ًوبیٌذ تب جلسبت سا ثب سُجشاى ّ ثضسگبى ایي ّالیت ثشگضاس ًوبیٌذ تب آًِب سا اص اضشاس کطت کْکٌبس ّ
فْایذ کطت هذصْالت دالل ثبخجشسبصًذ.
فاریاب :ثبیذ پیبم ُبی تشّیجی دس ایي ّالیت ثیطتش تبکیذ سّی پیبهذُبی ًبگْاس استفبدٍ اص هْاد هخذس ًوبیٌذ ّ ثب
ُوکبسی ًضدیک سیبست ُبی صذت ّ دج ّ اّلبف هیتْاى پیبم ُبی هْثشتش ّ ثِتش سا تشتیت ّ تشّیج ًوْد.
ٌراتّ :صاست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ثَ سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي ّالیت دستْس دُذ تب دس پیبم ُبی تشّیجی ضبى
تبکیذ ثَ صًبى ًیض دٌُذ ػوذتب" فْایذ ُوکبسی صًبى سا دس ساثطَ ثَ اضتـبل ّظیفَ دس ضشکت ُبی صػفشاى ثیبى ًوبیٌذ.
کىر :سیبست هجبسصٍ ثب هْاد هخذس ایي اص ػلوبء دیٌی خْاُص ًوبیٌذ تب دس تجلیـبت ایطبى اص دشام ثْدى کطت ،استفبدٍ ّ
لبچبق هْاد هخذس ثَ هشدم آگبُی دٌُذ ّ ثشًبهَ ُبی کطت هذصْالت دالل سا ثب ُوبٌُگی سیبست صساػت ّ هبلذاسی
ثَ آًِب تشّیج ًوبیٌذ.
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