همام هعظن سّثشي ًْن تيش هاُ ػال جاسي ػياػت ّاي كلي تشًاهِ ؿـن تَػعِ سا تشاي اجشا تِ دػتگاُ ّاي اجشايي
كـَس اتالغ كشدًذً .گاّي تِ ػياػت ّاي كلي اتالغي تَػظ سّثش هعظن اًمالب دستاسُ تشًاهِ ؿـن تَػعِ ًـاى هي
دّذ كِ تِ كٌعت ًفت دس ايي تشًاهِ تَجْي ٍيظُ ؿذُ تِ عَسي كِ

 9تٌذ اص  80تٌذ ػياػت ّاي كلي تشًاهِ ؿـن

تَػعِ تِ ايي كٌعت اختلاف يافتِ اػت.
تٌذّاي هشتَط تِ كٌعت ًفت كِ دس تخؾ اهَس التلادي ،هَسد تائيذ لشاس گشفتِ اًذ ؿاهل هَاسد صيش ّؼتٌذ:
-1تغييش ًگاُ تِ ًفت ٍ گاص ٍ دسآهذ ّاي حاكل اص آى ،اص هٌثع تاهيي تَدجِ عوَهي تِ "هٌاتع ٍ ػشهايِ ّاي صايٌذُ التلادي " ٍ
دائوي ؿذى اػاػٌاهِ كٌذٍق تَػعِ هلي تا تٌفيز اػاػٌاهِ هَجَد ٍ ٍاسيض ػاالًِ

 30دسكذ اص هٌاتع حاكل اص كادسات گاص تِ

كٌذٍق تَػعِ هلي ٍ افضايؾ حذالل ٍ 2احذ دسكذ ػالياًِ تِ آى.
-2تكويل صًجيشُ اسصؽ كٌعت ًفت ٍ گاص ٍ كاّؾ ؿذت اًشطي.
-3حوايت اص تاػيغ ؿشكت ّاي غيشدٍلتي تشاي ػشهايِ گزاسي دس فعاليت ّاي اكتـاف (ًِ هالكيت) ،تْشُ تشداسي ٍ تَػعِ
هياديي ًفت ٍ گاص كـَس تَيظُ هياديي هـتشن دس چاسچَب ػياػت ّاي كلي اكل .44
-4تحمك كاهل ّذفوٌذ ػاصي ياساًِ ّا دس جْت افضايؾ تَليذ،اؿتغال ٍ تْشُ ٍسي،كاّؾ ؿذت اًشطي ٍ استماء ؿاخق ّاي عذالت
اجتواعي.
ٍ-5اگزاسي عشح ّاي جوع آٍسي ،هْاس ،كٌتشل ٍ تْشُ تشداسي اص گاصّاي ّوشاُ تَليذ دس كليِ هياديي ًفت ٍ تاػيؼات كٌعت
ًفت تِ هشدم.
-6افضايؾ اسصؽ افضٍدُ اص عشيك تكويل صًجيشُ اسصؽ كٌعت ًفت ٍ گاص ٍ تَػعِ تَليذ كاالّاي داساي تاصدّي تْيٌِ(تشاػاع
ؿاخق ؿذت هلشف اًشطي).
-7داًؾ تٌياى ًوَدى كٌايع تاالدػتي ٍ پائيي دػتي ًفت ٍ گاص تا تاػيغ ٍ تمَيت ؿشكت ّاي داًؾ تٌياى تشاي
عشاحي،هٌْذػي،ػاختً،لة تجْيضات ٍ اًتمال فٌاٍسي تِ هٌظَس افضايؾ خَدكفايي.
-8افضايؾ هؼتوش ضشية تاصيافت ٍ تشداؿت ًْايي اص هخاصى ٍ چاُ ّاي ًفت ٍ گاص.
-9اٍلَيت دادى تِ حَصُ ّاي ساّثشدي كٌعتي(اص لثيل كٌايع ًفت،گاص،پتشٍؿيوي،حول ٍ ًمل،هَاد پيـشفتِ،ػاختواى،فٌاٍسي
اعالعات ٍ استثاعاتَّ،افضا،دسيا،آب ٍ كـاٍسصي) ٍ افضايؾ ضشية ًفَر فٌاٍسي ّاي پيـشفتِ دس آًْا.

