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 اصَل ٍ آرهبًْب تحمك هسیز در ٍ جوؼی ای هذثزاًِ ٍ ضذُ ریشی ثزًبهِ کَضص ٍ هلی ػشم ٍ ایوبى پزتَ در ٍ الْی الیشال لذرت ثِ اتکبل ثب

 :سبلِ ثیست اًذاس چطن در اسبسی، لبًَى

┐─────────────────────────────────────┌ 

 در ثخص الْبم ، اًمالثی ٍ اسالهی َّیت ثب هٌطمِ، سطح در فٌبٍری ٍ ػلوی التصبدی، اٍل بیگبُج ثب یبفتِ تَسؼِ است کطَری ایزاى

  الولل ثیي رٍاثظ در هَثز ٍ سبسًذُ تؼبهل ثب ٍ اسالم جْبى

┘─────────────────────────────────────└ 

 :داضت خَاّذ ّبیی ٍیژگی چٌیي اًذاس چطن ایي افك در ایزاًی ی جبهؼِ

 ثب اًمالثی ٍ هلی اسالهی، ّبی ارسش ٍ اخاللی اصَل ثز هتکی ٍ خَد تبریخی ٍ جغزافیبیی فزٌّگی، همتضیبت ثب هتٌبست یبفتِ، تَسؼِ ·

 .لضبیی ٍ اجتوبػی اهٌیت اس هٌذ ثْزُ ٍ ّب اًسبى حمَق ٍ کزاهت حفظ هطزٍع، ّبی آسادی اجتوبػی، ػذالت دیٌی، سبالری هزدم: ثز تأکیذ

 .هلی تَلیذ در اجتوبػی سزهبیِ ٍ اًسبًی هٌبثغ ثزتز سْن ثز هتکی فٌبٍری، ٍ ػلن تَلیذ در تَاًب پیطزفتِ، داًص اس ثزخَردار   ·

 .حکَهت ٍ هزدم پیَستگی ٍ جبًجِ ّوِ ثبسدارًذگی ثز هجتٌی دفبػی سبهبى ثب همتذر ٍ هستمل اهي،   ·

 فسبد، فمز، اس دٍر ثِ خبًَادُ هستحکن ًْبد درآهذ، هٌبست تَسیغ ثزاثز، فزصتْبی اجتوبػی، تأهیي غذایی، اهٌیت رفبُ، ،سالهت اس ثزخَردار ·

 .هطلَة سیست هحیظ اس هٌذ ثْزُ ٍ تجؼیض

 ٍ اًمالة ثِ هتؼْذ اجتوبػی، سبسگبری ٍ تؼبٍى ی رٍحیِ اًضجبط کبری، ٍجذاى اس ثزخَردار هٌذ، رضبیت هؤهي، ایثبرگز، پذیز، هسئَلیت فؼبل، ·

 .ثَدى ایزاًی ثِ هفتخز ٍ ایزاى ضکَفبیی ٍ اسالهی ًظبم

 ٍ خبٍرهیبًِ لفمبس، هیبًِ، آسیبی ضبهل) غزثی جٌَة آسیبی ی هٌطمِ سطح در فٌبٍری ٍ ػلوی التصبدی، اٍل جبیگبُ ثِ یبفتِ دست ·

 ثِ رسیذى ٍ سزاًِ درآهذ سطح ًسجی ارتمبء التصبدی، هستوز ٍ پزضتبة رضذ ػلن، تَلیذ ٍ افشاری ًزم جٌجص ثز تأکیذ ثب( ّوسبیِ کطَرّبی

 .کبهل اضتغبل

 فکزی پَیبیی ٍ ًَاًذیطی اخاللی، جبهؼِ کبرآهذ، ی تَسؼِ دیٌی، سبالری هزدم الگَی تحکین ثب اسالم جْبى در هؤثز ٍ فؼبل ثخص، الْبم ·

 (.رُ) خویٌی اهبم ّبی اًذیطِ ٍ اسالهی تؼبلین ثزاسبس ای هٌطمِ ٍ اسالهی ّوگزایی ثز تأثیزگذار اجتوبػی، ٍ

 .هصلحت ٍ حکوت ػشت، اصَل ثزاسبس جْبى ثب هؤثز ٍ سبسًذُ تؼبهل دارای   ·

 آًْب کالى کوّی ّبی ضبخص: کِ گیزد لزار تَجِ هَرد ًکتِ ایي ،سبلیبًِ ّبی ثَدجِ ٍ تَسؼِ ّبی ثزًبهِ تصَیت ٍ تذٍیي تْیِ، در: هالحظِ

 جبهؼِ، پبییي ٍ ثبال ّبی دّک هیبى درآهذ فبصلِ کبّص تَرم، ٍ اضتغبل ًزخ هلی، ًبخبلص تَلیذ سزاًِ، درآهذ گذاری، سزهبیِ ًزخ: لجیل اس

 ٍ تٌظین اًذاس، چطن الشاهبت ٍ اّذاف ٍ تَسؼِ ّبی سیبست ثب هتٌبست ثبیذ اهٌیتی، ٍ دفبػی ّبی تَاًبیی ٍ پژٍّص ٍ آهَسش ٍ فزٌّگ رضذ

 .ضَد هزاػبت کبهل صَرت ثِ ّب ّذف ٍ ّب سیبست ایي ٍ گزدد تؼییي


